ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ

ΥΡΟΥΓΕΛΟ
ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ KAI ΕΣΡΑ
ΕΚΝΛΚΘ ΑΧΘ ΣΥΝΤΟΝΛΣΜΟΥ

ΕΝΙΑΙΟ
ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΔΕΙΚΣΨΝ
ΕΠΑ 2014-2020

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ -

ΛΟΥΝΛΟΣ 2017

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 1 - Αρμοδιότθτεσ οργάνων, υπθρεςιϊν και φορζων ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ
και ελζγχου που αφοροφν ςτθν παρακολοφκθςθ. .............................................. 3
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 2 - Χυςχζτιςθ ενεργειϊν Χχεδίου Δράςθσ εκπλιρωςθσ γενικισ αιρεςιμότθτασ
7 ΕΨΥΑ, ΨΧ και ΕΞΨ & ενοτιτων του Εναίου Χυςτιματοσ Υαρακολοφκθςθσ
Δεικτϊν ............................................................................................................... 12
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 3 - Ψιμζσ ςτόχου των κοινϊν δεικτϊν εκροϊν για το ζτοσ 2023 (αναλυτικά
ςτοιχεία ανά ΕΥ)................................................................................................. 26
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 4 - Χτατιςτικι επικφρωςθ - αξιολόγθςθ των πθγϊν των δεικτϊν
αποτελζςματοσ ςε επίπεδο κεματικοφ ςτόχου ................................................. 40
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 5 - Σριςμοί, μεκοδολογία και παραδοχζσ μετριςεων ςτουσ ειδικοφσ δείκτεσ
εκροϊν και αποτελζςματοσ με βάςθ τα ςτοιχεία των πρόςκετων
εγγράφων SFC2014............................................................................................. 93
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 6 - Υλθροφοριακό Χφςτθμα .................................................................................. 391
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 7 - Απόφαςθ ςφςταςθσ και ςυγκρότθςθσ Σμάδασ εργαςίασ ςχετικά με τθν
εκπλιρωςθ τθσ αιρεςιμότθτασ ‘’Χτατιςτικά ςυςτιματα και δείκτεσ
αποτελεςμάτων’’ και τθν ανάπτυξθ - επικαιροποίθςθ του Ενιαίου
Χυςτιματοσ Δεικτϊν ΕΧΥΑ 2014-2020. ............................................................ 423

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Αρμοδιότητεσ οργϊνων, υπηρεςιών και φορϋων ςτο ςύςτημα διαχεύριςησ και ελϋγχου που αφορούν
ςτην παρακολούθηςη.
ΤΠΗΡΕΙΑ-ΥΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ
ΠΡΑΞΗ

1. Διαχειριςτικό Αρχό
Επιχειρηςιακού
Προγρϊμματοσ
- Ωρθρο 8 παρ.1 εδαφ.α Ν.4314/2014

- Ωρθρο 3 παρ. Ι.2 και ΙΙ.2 ΤΑ
Aναδιϊρθρωςησ τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ
Διαχεύριςησ του ΕΠ …. , ςύμφωνα με το
ϊρθρο 7 του Ν. 4314/2014 κα την
αντικατϊςταςη τησ αριθμ. 41541/Γ΄
ΚΠ/276 (ΥΕΚ 1501 Β΄/8.12.2000 ) ΚΤΑ,
όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει

ΦΕΣΙΚΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΕ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
/ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
Τποςτηρύζει το ϋργο τησ Επιτροπόσ
Τποςτηρύζει το ϋργο τησ Επιτροπόσ
Παρακολούθηςησ παρϋχοντασ ςε αυτόν τα Παρακολούθηςησ παρϋχοντασ ςε αυτόν τα
απαιτούμενα ςτοιχεύα για την εκτϋλεςη
απαιτούμενα ςτοιχεύα για την εκτϋλεςη
των καθηκόντων τησ, και ιδύωσ δεδομϋνα
των καθηκόντων τησ, και ιδύωσ δεδομϋνα
που αφορούν την πρόοδο του ΕΠ ωσ προσ
που αφορούν την πρόοδο του ΕΠ ωσ προσ
την επύτευξη των ςτόχων του,
την επύτευξη των ςτόχων του,
δημοςιονομικϊ δεδομϋνα και δεδομϋνα
δημοςιονομικϊ δεδομϋνα και δεδομϋνα
που αφορούν τουσ δεύκτεσ και τα
που αφορούν τουσ δεύκτεσ και τα
ορόςημα, ενώ μεριμνϊ για την εφαρμογό
ορόςημα, ενώ μεριμνϊ για την εφαρμογό
των αποφϊςεων τησ Επιτροπόσ
των αποφϊςεων τησ Επιτροπόσ
Παρακολούθηςησ.
Παρακολούθηςησ.
Μονϊδα Α.1:
Μονϊδα Α.1:
Τποςτηρύζει το ϋργο τησ Επιτροπόσ
Τποςτηρύζει το ϋργο τησ Επιτροπόσ
Παρακολούθηςησ παρϋχοντασ ςε αυτόν τα Παρακολούθηςησ παρϋχοντασ ςε αυτόν τα
απαραύτητα ςτοιχεύα για την εκτϋλεςη
απαραύτητα ςτοιχεύα για την εκτϋλεςη
των καθηκόντων τησ, και ιδύωσ δεδομϋνα
των καθηκόντων τησ, και ιδύωσ δεδομϋνα
που αφορούν την πρόοδο του ΕΠ ωσ προσ
που αφορούν την πρόοδο του ΕΠ ωσ προσ
την επύτευξη των ςτόχων του,
την επύτευξη των ςτόχων του,
δημοςιονομικϊ δεδομϋνα και δεδομϋνα
δημοςιονομικϊ δεδομϋνα και δεδομϋνα
που αφορούν τουσ δεύκτεσ, τα ορόςημα
που αφορούν τουσ δεύκτεσ, τα ορόςημα
και τουσ ςτόχουσ του πλαιςύου επύδοςησ
και τουσ ςτόχουσ του πλαιςύου
και προβαύνει ςτην ανϊληψη των
επύδοςησ και προβαύνει ςτην ανϊληψη
κατϊλληλων μϋτρων για την εφαρμογό
των κατϊλληλων μϋτρων για την
των αποφϊςεων τησ Επιτροπόσ
εφαρμογό των αποφϊςεων τησ Επιτροπόσ
Παρακολούθηςησ.
Παρακολούθηςησ.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΨΝ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ/
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ

-Διοργανώνει ςεμινϊρια κατϊρτιςησ του
προςωπικού των τελικών δικαιούχων για
τον τρόπο μϋτρηςησ των δεικτών εκροών
ςε ςυνεργαςύα με την ΕΑ
-Διενεργεύ ςεμινϊρια κατϊρτιςησ του
προςωπικού τησ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ για
τον τρόπο μϋτρηςησ των δεικτών εκροών
και αποτελεςμϊτων ςε ςυνεργαςύα με την
ΕΑ
-Μεριμνϊ για την ϋγκαιρη και ςυςτηματικό
ςυλλογό ςτοιχεύων από τουσ τελικούσ
δικαιούχουσ και την τροφοδότηςη του ΟΠ
με τα ςτοιχεύα αυτϊ για τουσ δεύκτεσ
εκροών, καθώσ και για την διαςφϊλιςη τησ
ποιότητασ και τησ πληρότητασ των
ςυλλεγόμενων ςτοιχεύων
-Μεριμνϊ για την ϋγκαιρη και ςυςτηματικό
ςυλλογό ςτοιχεύων από τισ κατϊλληλεσ
πηγϋσ με τα ςτοιχεύα για τουσ δεύκτεσ
αποτελεςμϊτων, καθώσ και για την
διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ και τησ
πληρότητασ των ςυλλεγόμενων ςτοιχεύων
-Παρακολουθεύ τουσ δεύκτεσ εκροών και
τουσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων με βϊςη τα
ςτοιχεύα που ειςϊγονται ςτο ΟΠ ςτα
ςχετικϊ δελτύα
-Παρϋχει πληροφόρηςη ςτην ΕΑ ςχετικϊ
με την πρόοδο των δεικτών εκροών δύο
φορϋσ κατ΄ϋτοσ και των δεικτών
αποτελεςμϊτων ανϊλογα με την περύοδο
μϋτρηςησ του κϊθε δεύκτη

-Ενημερώνει τουσ τελικούσ δικαιούχουσ για
τη ςημαντικότητα τησ επύτευξησ των
δεικτών του πλαιςύου επιδόςεων του 2018
και του 2023 και ιδιαύτερα του 2018 για
την κατανομό του αποθεματικού επύδοςησ
-Διενεργεύ ςεμινϊρια κατϊρτιςησ του
προςωπικού των τελικών δικαιούχων για
τον τρόπο μϋτρηςησ των δεικτών που
ςυμμετϋχουν ςτο πλαύςιο επιδόςεων ςε
ςυνεργαςύα με την ΕΑ
-Διενεργεύ ςεμινϊρια κατϊρτιςησ του
προςωπικού τησ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ για
τον τρόπο μϋτρηςησ και παρακολούθηςησ
των δεικτών που ςυμμετϋχουν ςτο πλαύςιο
επιδόςεων ςε ςυνεργαςύα με την ΕΑ
- Αντιςτοιχύζει τουσ δεύκτεσ εκροών και
βαςικών ςταδύων εφαρμογόσ με τουσ
οικονομικούσ δεύκτεσ, δηλαδό ςυςχετύζει
τα ϋργα που ϋχουν ολοκληρώςει το φυςικό
τουσ αντικεύμενο (ΕΣΠΑ) ό ϋχουν
ολοκληρώςει μερικϊ το φυςικό τουσ
αντικεύμενο (ΕΚΣ) και ςυμβϊλλουν ςτα
ορόςημα μϋςω των δεικτών εκροών με τισ
πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ που τουσ
αναλογούν ό/και ςυςχϋτιςη των
πιςτοποιημϋνων δαπανών των ϋργων που
ςυμβϊλλουν ςτην επύτευξη των βαςικών
ςταδύων υλοπούηςησ
-Μεριμνϊ για την ϋγκαιρη και ςυςτηματικό
ςυλλογό ςτοιχεύων από τουσ τελικούσ
δικαιούχουσ και την τροφοδότηςη του ΟΠ
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ΦΕΣΙΚΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΕ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
/ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

Μονϊδα Α.1:
Παρακολουθεύ την πορεύα εφαρμογόσ του
ΕΠ και ειδικότερα τη χρηματοοικονομικό
πρόοδό του, τουσ ποςοτικοποιημϋνουσ
δεύκτεσ, τα ορόςημα και τουσ ςτόχουσ
του πλαιςύου επύδοςησ, τισ προοπτικϋσ
εξϋλιξόσ τουσ, εφαρμόζει τισ ρυθμύςεισ του
ενιαύου ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ των
δεικτών και λαμβϊνει τα κατϊλληλα μϋτρα
για την απορρόφηςη των ετόςιων
δεςμεύςεων του ΕΠ, βϊςει των οπούων
εφαρμόζεται η διαδικαςύα τησ
αποδϋςμευςησ.
Μονϊδα Α.1:
Εύναι υπεύθυνη για την ϋγκαιρη ςυλλογό
ςτοιχεύων που ςυνδϋονται με τουσ
δεύκτεσ του Ε.Π. και του πλαιςύου
επύδοςησ, καθώσ και τη διαςφϊλιςη τησ
πληρότητασ και ποιότητϊσ τουσ.
υνεργϊζεται με την ΕΑ και εφαρμόζει τισ
ρυθμύςεισ του ενιαύου ςυςτόματοσ
παρακολούθηςησ δεικτών, όπωσ ιςχύει
κϊθε φορϊ.

Μονϊδα Α.1:
Παρακολουθεύ την πορεύα εφαρμογόσ του
ΕΠ και ειδικότερα τη χρηματοοικονομικό
πρόοδό του, τουσ ποςοτικοποιημϋνουσ
δεύκτεσ, τα ορόςημα και τουσ ςτόχουσ
του πλαιςύου επύδοςησ, τισ προοπτικϋσ
εξϋλιξόσ τουσ, εφαρμόζει τισ ρυθμύςεισ του
ενιαύου ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ των
δεικτών και λαμβϊνει τα κατϊλληλα μϋτρα
για την απορρόφηςη των ετόςιων
δεςμεύςεων του ΕΠ, βϊςει των οπούων
εφαρμόζεται η διαδικαςύα τησ
αποδϋςμευςησ.
Μονϊδα Α.1:
Εύναι υπεύθυνη για την ϋγκαιρη ςυλλογό
ςτοιχεύων που ςυνδϋονται με τουσ δεύκτεσ
του Ε.Π. και του πλαιςύου επύδοςησ,
καθώσ και τη διαςφϊλιςη τησ πληρότητασ
και ποιότητϊσ τουσ. υνεργϊζεται με την
ΕΑ και εφαρμόζει τισ ρυθμύςεισ του
ενιαύου ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ
δεικτών, όπωσ ιςχύει κϊθε φορϊ.

Μονϊδα Α.2:
υντϊςςει τισ προςκλόςεισ για την
υποβολό αιτόςεων χρηματοδότηςησ, ςτη

Μονϊδα Α.2:
υντϊςςει τισ προςκλόςεισ για την
υποβολό αιτόςεων χρηματοδότηςησ, ςτη

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΨΝ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ/
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ
-Παρϋχει πληροφόρηςη ςχετικϊ με την
με τα ςτοιχεύα αυτϊ για τουσ δεύκτεσ
πρόοδο των δεικτών εκροών και
εκροών και τουσ χρηματοδοτικούσ δεύκτεσ,
αποτελεςμϊτων ςτα μϋλη τησ Επιτροπόσ
καθώσ και για την διαςφϊλιςη τησ
Παρακολούθηςησ με ςχετικό κοινοπούηςη
ποιότητασ και τησ πληρότητασ των
ςτουσ αρμόδιουσ φορεύσ πολιτικόσ
ςυλλεγόμενων ςτοιχεύων
- Μεριμνϊ για την λόψη μϋτρων θεραπεύασ
-Παρακολουθεύ τουσ δεύκτεσ εκροών, τουσ
ςτην περύπτωςη διϊγνωςησ ζητημϊτων
οικονομικούσ δεύκτεσ και τα βαςικϊ ςτϊδια
που αφορούν την μη επύτευξη των δεικτών
υλοπούηςησ με βϊςη τα ςτοιχεύα που
εκροών και αποτελεςμϊτων
ειςϊγονται ςτο ΟΠ ςτα ςχετικϊ δελτύα
- Μεριμνϊ για την ϋγκαιρη ςυλλογό των
-Παρϋχει πληροφόρηςη ςτην ΕΑ ςχετικϊ
ςτοιχεύων που αφορούν τουσ δεύκτεσ
με την πρόοδο των δεικτών οροςόμων και
εκροών και αποτελεςμϊτων για την
των ςτόχων του πλαιςύου επιδόςεων δυο
τροφοδότηςη των ετηςύων εκθϋςεων του
φορϋσ κατ’ ϋτοσ
ΕΠ/ΠΕΠ
-Παρϋχει πληροφόρηςη ςχετικϊ με την
- Προβλϋπει την ενςωμϊτωςη ςτο χϋδιο
πρόοδο των δεικτών οροςόμων και των
Αξιολόγηςησ (Evaluation Plan) ςχετικόσ
ςτόχων του πλαιςύου επιδόςεων ςτα μϋλη
αξιολόγηςησ που θα αποτιμϊ τισ
τησ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ με
επιπτώςεισ του ΕΠ/ΠΕΠ και λοιπών
ςχετικό κοινοπούηςη ςτουσ αρμόδιουσ
αξιολογόςεων που ςυμβϊλλουν ςτην
φορεύσ πολιτικόσ
εκτύμηςη τησ επιτευξιμότητασ των
- Μεριμνϊ για την λόψη μϋτρων θεραπεύασ
δεικτών εκροών
ςτην περύπτωςη διϊγνωςησ ζητημϊτων
που αφορούν τισ επιδόςεισ ςε ςυνεργαςύα
με την ΕΑ
- Μεριμνϊ για την ϋγκαιρη ςυλλογό των
ςτοιχεύων που αφορούν τουσ δεύκτεσ των
οροςόμων και των ςτόχων του πλαιςύου
επιδόςεων για την τροφοδότηςη των
ετηςύων εκθϋςεων
- Προβλϋπει την ενςωμϊτωςη ςτο χϋδιο
Αξιολόγηςησ (Evaluation Plan) ςχετικόσ
αξιολόγηςησ που θα εκπονηθεύ το 2018 με
αντικεύμενο την πρόοδο των οροςόμων και
το 2023 με αντικεύμενο την πρόοδο των
ςτόχων του πλαιςύου επιδόςεων

Διαμορφώνει το περιεχόμενο τησ
Πρόςκληςησ και προςαρμόζει και
ςυμπληρώνεικατϊλληλα το Παρϊρτημα ΙΙ

4

ΤΠΗΡΕΙΑ-ΥΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ
ΠΡΑΞΗ

ΦΕΣΙΚΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΕ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
/ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
βϊςη τησ «Εξειδύκευςησ τησ εφαρμογόσ
βϊςη τησ «Εξειδύκευςησ τησ εφαρμογόσ
του ΕΠ» και του ετόςιου
του ΕΠ» και του ετόςιου
προγραμματιςμού των προςκλόςεων,
προγραμματιςμού των προςκλόςεων,
όπωσ ϋχουν εγκριθεύ από την Επιτροπό
όπωσ ϋχουν εγκριθεύ από την Επιτροπό
Παρακολούθηςησ, λαμβϊνοντασ υπόψη
Παρακολούθηςησ, λαμβϊνοντασ υπόψη
τουσ ειδικότερουσ ςτόχουσ και δεύκτεσ
τουσ ειδικότερουσ ςτόχουσ και δεύκτεσ
που πρϋπει να επιτευχθούν μϋςω του κϊθε που πρϋπει να επιτευχθούν μϋςω του κϊθε
ϊξονα, την πορεύα των όδη ενταγμϋνων
ϊξονα, την πορεύα των όδη ενταγμϋνων
πρϊξεων, καθώσ και τυχόν πρότερεσ
πρϊξεων, καθώσ και τυχόν πρότερεσ
ενϋργειεσ που απαιτούνται για την ϋκδοςη
ενϋργειεσ που απαιτούνται για την ϋκδοςη
τησ πρόςκληςησ ςε ςυνεργαςύα με τη
τησ πρόςκληςησ ςε ςυνεργαςύα με τη
Μονϊδα Α1
Μονϊδα Α1

Μονϊδα Β:
Παρακολουθεύ την πορεύα υλοπούηςησ
των ςυγχρηματοδοτούμενων πρϊξεων και
μεριμνϊ για την υλοπούηςό τουσ με βϊςη
την απόφαςη ϋνταξησ και τισ
αναληφθεύςεσ νομικϋσ δεςμεύςεισ καθώσ
και για τη ςυμμόρφωςό τουσ με τουσ
ιςχύοντεσ κοινοτικούσ και εθνικούσ
κανόνεσ καθ’ όλη την περύοδο τησ
υλοπούηςησ τουσ. το πλαύςιο αυτό:
Παρακολουθεύ ςυςτηματικϊ την πορεύα
υλοπούηςησ των πρϊξεων και την τόρηςη
των χρονικών προθεςμιών που τύθενται
για την ολοκλόρωςη επύ μϋρουσ
δρϊςεων/υποϋργων των πρϊξεων,
διοικητικϊ και επιτοπύωσ …….
…………………………………………

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΨΝ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ/
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ
καθώσ και τα
ερωτηματολόγια/απογραφικϊ Δελτύα
ςυμμετεχόντων, ανϊλογα με τη δρϊςη και
την ομϊδα-ςτόχο και τα προςαρτϊ ςτην
Πρόςκληςη, προκειμϋνου οι δυνητικού
δικαιούχοι να ενημερωθούν για τα ςτοιχεύα
που θα πρϋπει να ςυλλϋξουν και ειδικότερα
για:
α) τον τρόπο και τουσ χρόνουσ εκπλόρωςησ
τησ υποχρϋωςησ ςυλλογόσ δεδομϋνων
ςυμμετεχόντων, δηλαδό τησ ςυμπλόρωςησ
των ερωτηματολογύων από κϊθε
ωφελούμενο ςυμμετϋχοντα, τόςο κατϊ την
εύςοδό του ςτην πρϊξη, όςο και κατϊ την
αποχώρηςη/ϋξοδό του από αυτό
(προςδιοριςμόσ του πότε ακριβώσ
ςυντελεύται η εύςοδοσ και η ϋξοδοσ του
κϊθε ςυμμετϋχοντα, προθεςμύεσ από την
ημερομηνύα ειςόδου και εξόδου κλπ)
β) τον τρόπο με τον οπούο θα πρϋπει να
επεξεργαςτούν, αποθηκεύςουν και
διαβιβϊςουν τα ςτοιχεύα ωφελουμϋνων
ςυμμετεχόντων (καταχώρηςη, επεξεργαςύα
και διόρθωςη τυχόν ελλεύψεων ό λαθών,
διαβύβαςη ςτο κεντρικό ςύςτημα ΟΠΕΠΑ, εφόςον η πρώτη καταχώρηςη
διενεργεύται ςε ενδιϊμεςο ςύςτημα) καθώσ
και τουσ ςχετικούσ χρόνουσ.
γ) τουσ χρόνουσ υποβολόσ του Δελτύου
Δόλωςησ Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ, πϋραν
τησ υποχρεωτικόσ ετόςιασ.

Κατϊ τη διοικητικό επαλόθευςη των
δαπανών που δηλώνει ο δικαιούχοσ
με την υποβολό του Δελτύου
Δόλωςησ Δαπανών, η ΔΑ εξετϊζει
μεταξύ ϊλλων και τη δυνατότητα
επύτευξησ του αναμενόμενου
αποτελϋςματοσ του υποϋργου/τησ
πρϊξησ (επύτευξη των δεικτών
εκροών και ϊμεςων
αποτελεςμϊτων), ςυνεκτιμώντασ
τον αριθμό των καταχωρημϋνων ςτο
ΟΠ-ΕΠΑ Απογραφικών Δελτύων
ςτοιχεύων ςυμμετεχόντων .


Διοικητικό Επαλόθευςη Επύτευξησ
Δεικτών Παρακολούθηςησ Πρϊξησ
Ο δικαιούχοσ υποχρεούται να υποβϊλει το
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ΦΕΣΙΚΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΕ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
/ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
- Διενεργεύ διοικητικϋσ και επιτόπιεσ
επαληθεύςεισ, κατϊ τα προβλεπόμενα ςτο
ϊρθρο 21 του Ν. 4314/2014 προκειμϋνου
να επιβεβαιωθεύ η παρϊδοςη των
ςυγχρηματοδοτούμενων προώόντων και
υπηρεςιών και η πραγματικό
πραγματοπούηςη των δαπανών που
δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τόρηςη
χωριςτού λογιςτικού ςυςτόματοσ ό
επαρκόσ λογιςτικό κωδικοπούηςη, η
τόρηςη των κανόνων δημοςιότητασ,
καθώσ και η ςυμμόρφωςη των πρϊξεων
προσ τουσ εθνικούσ και κοινοτικούσ
κανόνεσ.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΨΝ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ/
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ
τυποποιημϋνο ϋντυπο Δελτύο Δόλωςησ
Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ, με όλεσ τισ
πληροφορύεσ για την πρόοδο επύτευξησ
των τιμών των δεικτών τησ πρϊξησ,
ςυμπεριλαμβανομϋνων των ςτοιχεύων
ςυλλογόσ και καταχώρηςησ δεδομϋνων
των απογραφικών δελτύων ςτοιχεύων
ςυμμετεχόντων, από τα οπούα εκτιμώνται
οι τιμϋσ όλων των δεικτών εκροών και
ϊμεςων αποτελεςμϊτων ςυμμετεχόντων
για το ΕΚΣ/ ΠΑΝ..
Επαληθεύει διοικητικϊ τα ςτοιχεύα που
δηλώνει ο Δικαιούχοσ με βϊςη τα
καταχωρημϋνα ςτο ΟΠ δεδομϋνα.

Επιτόπια Επαλόθευςη
Κατϊ την επιτόπια επαλόθευςη από τη ΔΑ
ςτην ϋδρα του δικαιούχου ό ςτον τόπο
υλοπούηςησ τησ πρϊξησ εξετϊζεται
επιβεβαιώνεται μεταξύ ϊλλων η τόρηςη
και ορθότητα των ςτοιχεύων που
υποβϊλλει ο δικαιούχοσ, όςον αφορϊ ςτη
διαδικαςύα επιλογόσ των ωφελουμϋνων
και ςτη φυςικό και οικονομικό υλοπούηςη
τησ πρϊξησ καθώσ και η ςυμμόρφωςη με
τουσ όρουσ τησ Απόφαςησ Ϊνταξησ –
Παρϊρτημα ΙΙ ςχετικϊ με τα microdata.

Παρακολούθηςη ςτοιχεύων
προόδου πρϊξησ
ε περύπτωςη αποκλύςεων τησ εκτϋλεςησ
μιασ πρϊξησ από τουσ όρουσ τησ
Απόφαςησ Ϊνταξησ - Παρϊρτημα ΙΙ,
ςχετικϊ με τα microdata, η ΔΑ προβαύνει
ςε ςτενότερη παρακολούθηςό τησ, οπότε
και ςυνεκτιμώντασ τα ςτοιχεύα ςυλλογόσ,
επεξεργαςύασ και καταχώρηςησ των
δεδομϋνων, τισ αποκλύςεισ και την
τεκμηρύωςό τουσ μπορεύ να προτεύνει τη
λόψη διορθωτικών ενεργειών

Μονϊδα Β:

2.Εθνικό Αρχό υντονιςμού
2.1 Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ,
χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ
-Αρθρο 54 Ν.4314/2014
Ωρθρο 2 Παρ.ΙΙ ςημεύα 7,8 9 τησ ΤΑ …

1. το πλαύςιο τησ προγραμματικόσ
περιόδου 2014-2020 καταρτύζεται "Ενιαύο
ύςτημα Παρακολούθηςησ Δεικτών ΕΠΑ
2014-2020". τόχοσ του εύναι η

1. το πλαύςιο τησ προγραμματικόσ
περιόδου 2014-2020 καταρτύζεται "Ενιαύο
ύςτημα Παρακολούθηςησ Δεικτών ΕΠΑ
2014-2020". τόχοσ του εύναι η
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ΤΠΗΡΕΙΑ-ΥΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ
ΠΡΑΞΗ
Αναδιϊθρωςη Ειδικόσ Τπηρεςύασ
τρατηγικόσ, χεδιαςμού και αξιολόγηςησ
ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 του Ν.
4314/2014

ΦΕΣΙΚΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΕ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
/ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
ανταπόκριςη ςτισ υποχρεώςεισ των
ανταπόκριςη ςτισ υποχρεώςεισ των
Κανονιςμών των Ευρωπαώκών και
Κανονιςμών των Ευρωπαώκών και
Διαρθρωτικών Επενδυτικών Σαμεύων
Διαρθρωτικών Επενδυτικών Σαμεύων
(ΕΔΕΣ) που ςυνδϋονται με τουσ δεύκτεσ,
(ΕΔΕΣ) που ςυνδϋονται με τουσ δεύκτεσ,
το Πλαύςιο Επιδόςεων των
το Πλαύςιο Επιδόςεων των
Προγραμμϊτων τησ περιόδου 2014-2020
Προγραμμϊτων τησ περιόδου 2014-2020
και την εκ των προτϋρων γενικό
και την εκ των προτϋρων γενικό
αιρεςιμότητα 7 "τατιςτικϊ
αιρεςιμότητα 7 "τατιςτικϊ
υςτόματα και Δεύκτεσ
υςτόματα και Δεύκτεσ
Αποτελεςμϊτων" του Παραρτόματοσ ΦΙ
Αποτελεςμϊτων" του Παραρτόματοσ ΦΙ
του Κανονιςμού. Σο Ενιαύο ύςτημα
του Κανονιςμού. Σο Ενιαύο ύςτημα
Παρακολούθηςησ Δεικτών καλύπτει όλουσ Παρακολούθηςησ Δεικτών καλύπτει όλουσ
τουσ δεύκτεσ των ΕΠ/ΠΕΠ όλων των ΕΔΕΣ
τουσ δεύκτεσ των ΕΠ/ΠΕΠ όλων των ΕΔΕΣ
που ειςϊγονται ςτη βϊςη δεδομϋνων
που ειςϊγονται ςτη βϊςη δεδομϋνων
SFC2014, ςυμπεριλαμβανομϋνων των
SFC2014, ςυμπεριλαμβανομϋνων των
δεικτών του Πλαιςύου Επιδόςεων. Οι
δεικτών του Πλαιςύου Επιδόςεων. Οι
δεύκτεσ του παρακολουθούνται και μϋςω
δεύκτεσ του παρακολουθούνται και μϋςω
του ΟΠ.
του ΟΠ.
2. Αρμόδια Τπηρεςύα για το ςχεδιαςμό και
2. Αρμόδια Τπηρεςύα για το ςχεδιαςμό και
εφαρμογό του Ενιαύου υςτόματοσ
εφαρμογό του Ενιαύου υςτόματοσ
Παρακολούθηςησ Δεικτών ΕΠΑ 2014Παρακολούθηςησ Δεικτών ΕΠΑ 20142020 εύναι η ΕΑ/ΕΤΑ η οπούα μεριμνϊ
2020 εύναι η ΕΑ/ΕΤΑ η οπούα μεριμνϊ
για την ενημϋρωςη των εμπλεκομϋνων
για την ενημϋρωςη των εμπλεκομϋνων
φορϋων και υπηρεςιών, την κατϊρτιςη
φορϋων και υπηρεςιών, την κατϊρτιςη
των εμπλεκομϋνων ςτελεχών, την
των εμπλεκομϋνων ςτελεχών, την
ανϊπτυξη και μεταφορϊ τεχνογνωςύασ και ανϊπτυξη και μεταφορϊ τεχνογνωςύασ και
την ανϊπτυξη των διαδικαςιών και
την ανϊπτυξη των διαδικαςιών και
εργαλεύων, ςυνεπικουρούμενη από τισ
εργαλεύων, ςυνεπικουρούμενη από τισ
Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ και λοιπϋσ υπηρεςύεσ
Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ και λοιπϋσ υπηρεςύεσ
κατϊ περύπτωςη.
κατϊ περύπτωςη.
7. Εύναι αρμόδια για το ςχεδιαςμό και τη
9. Παρακολουθεύ και αξιολογεύ την
ςυνεχό επικαιροπούηςη του Ενιαύου
επύτευξη των οροςόμων και των
υςτόματοσ Παρακολούθηςησ Δεικτών
ςτόχων όπωσ αυτϊ ορύζονται ςτο πλαύςιο
τησ προγραμματικόσ περιόδου 2014-2020
επύδοςησ των Επιχειρηςιακών
και την εφαρμογό των ρυθμύςεών του,
Προγραμμϊτων 2014-20 και μεριμνϊ για
ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του Ν.
την κατανομό του αποθεματικού επύδοςησ
4314/2014 και τησ γενικόσ αιρεςιμότητασ
ςτουσ ϊξονεσ προτεραιότητασ και τα
7 (ςτατιςτικϊ ςυςτόματα) του
προγρϊμματα όλων των ΕΔΕΣ που
Κανονιςμού (ΕΚ) 1303/2013 και τη
επιτυγχϊνουν τουσ ςτόχουσ ςύμφωνα με
διαςφϊλιςη του αποτελεςματικού
τα ϊρθρα 20, 21 και 22 του Κανονιςμού
ςυντονιςμού των Ειδικών Τπηρεςιών ςε
(ΕΚ)1303/2013 ςε ςυνεργαςύα με τισ Δ.Α.
θϋματα δεικτών για όλα τα ΕΔΕΣ ςε
και την Ε.Ε. και ςτη βϊςη των ςχετικών
εθνικό επύπεδο
οδηγιών που αφορούν όλα τα κρϊτη μϋλη.
8. Μεριμνϊ για τη ςυςτηματικό
ποςοτικοπούηςη των εκροών και των
αποτελεςμϊτων των Προγραμμϊτων του
ΕΠΑ 2014-20202 ςε ςυνεργαςύα με τισ
Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ, την παροχό

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΨΝ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ/
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ

-Εκπροςωπεύ το κρϊτοσ μϋλοσ ϋναντι τησ
Ε.Ε. ςτην ανϊπτυξη του ενιαύου
ςυςτόματοσ δεικτών και την κϊλυψη των
απαιτόςεων τησ γενικόσ αιρεςιμότητασ 7
-Μεριμνϊ για την αποτύπωςη του
ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ των δεικτών
εκροών και αποτελεςμϊτων ςτο ύςτημα
Διαχεύριςησ και Ελϋγχου (ΔΕ)
-Διαμορφώνει τουσ οριςμούσ, τον τρόπο
μϋτρηςησ και παρακολούθηςησ των κοινών
δεικτών και των δεικτών αποτελϋςματοσ
που μετρώνται ςε εθνικό επύπεδο , όπου
απαιτεύται , ςε ςυνεργαςύα με τισ Δ.Α.
-Διενεργεύ ςεμινϊρια κατϊρτιςησ των Δ.Α.
και των λοιπών φορϋων που ςυμμετϋχουν
ςτην υλοπούηςη του ΕΠ/ΠΕΠ για τον τρόπο
μϋτρηςησ και παρακολούθηςησ των κοινών
δεικτών εκροών και των δεικτών

-Εκπροςωπεύ το κρϊτοσ μϋλοσ ϋναντι τησ
Ε.Ε. ςτην ανϊπτυξη του μηχανιςμού για το
ςυντονιςμό του πλαιςύου επιδόςεων
-Μεριμνϊ για την αποτύπωςη του
ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ του
πλαιςύου επιδόςεων ςτο ύςτημα
Διαχεύριςησ και Ελϋγχου (ΔΕ)
-Διαμορφώνει τουσ οριςμούσ, τον τρόπο
μϋτρηςησ και παρακολούθηςησ των
δεικτών του πλαιςύου επύδοςησ ςε
ςυνεργαςύα με τισ Δ.Α.
-Διενεργεύ ςεμινϊρια κατϊρτιςησ των Δ.Α.
και των λοιπών φορϋων που ςυμμετϋχουν
ςτην υλοπούηςη του ΕΠ/ΠΕΠ για τον τρόπο
μϋτρηςησ και παρακολούθηςησ των
δεικτών που ςυμμετϋχουν ςτο πλαύςιο
επιδόςεων ςε ςυνεργαςύα με τισ Δ.Α.
-υλλϋγει πληροφορύεσ ςχετικϊ με την
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ΦΕΣΙΚΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΕ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
/ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
κατευθύνςεων ςτισ Ειδικϋσ Τπηρεςύεσ ςε
θϋματα δεικτών, τη διαςφϊλιςη τησ
ποιότητασ των δεδομϋνων
παρακολούθηςησ δεικτών και την
ανϊπτυξη - μεταφορϊ τεχνογνωςύασ,
αναφορικϊ με την προςϋγγιςη με βϊςη τα
αποτελϋςματα, μεταξύ των Ειδικών
Τπηρεςιών τησ Εθνικόσ Αρχόσ
υντονιςμού και των ϊλλων Ειδικών
Τπηρεςιών του ΕΠΑ

2.2 Ειδικό Τπηρεςύα υντονιςμού τησ
Εφαρμογόσ
- Ωρθρο 15 παρ. 2 ςημ. α και β του Ν.
4314/2014

α. Παρακολουθεύ και ςυντονύζει την
εφαρμογό των Σομεακών ΕΠ, εκδύδει
οδηγύεσ και παρϋχει κατευθύνςεισ για την
ομαλό χρηματοδότηςη και
αποτελεςματικό υλοπούηςό τουσ
β. Παρακολουθεύ και ςυντονύζει την
εφαρμογό των Περιφερειακών ΕΠ,
εκδύδει οδηγύεσ και παρϋχει κατευθύνςεισ
για την ομαλό χρηματοδότηςη και
αποτελεςματικό υλοπούηςό τουσ
γ. Επεξεργϊζεται και αξιοποιεύ τα
δεδομϋνα που καταχωρύζονται ςτο ΟΠ με
ςκοπό την ικανοπούηςη απαιτόςεων των
χρηςτών των ςυςτημϊτων και την παροχό
ςτατιςτικών δεδομϋνων για την

2.3 Ειδικό Τπηρεςύα Ολοκληρωμϋνου
Πληροφοριακού υςτόματοσ
- Ωρθρο 15 παρ. 4 ςημ. γ του Ν.
4314/2014

α. Παρακολουθεύ και ςυντονύζει την
εφαρμογό των Σομεακών ΕΠ, εκδύδει
οδηγύεσ και παρϋχει κατευθύνςεισ για την
ομαλό χρηματοδότηςη και
αποτελεςματικό υλοπούηςό τουσ
β. Παρακολουθεύ και ςυντονύζει την
εφαρμογό των Περιφερειακών ΕΠ, εκδύδει
οδηγύεσ και παρϋχει κατευθύνςεισ για την
ομαλό χρηματοδότηςη και
αποτελεςματικό υλοπούηςό τουσ
γ. Επεξεργϊζεται και αξιοποιεύ τα
δεδομϋνα που καταχωρύζονται ςτο ΟΠ με
ςκοπό την ικανοπούηςη απαιτόςεων των
χρηςτών των ςυςτημϊτων και την παροχό
ςτατιςτικών δεδομϋνων για την

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΨΝ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ/
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ
αποτελϋςματοσ που μετρώνται ςε εθνικό
πρόοδο των δεικτών οροςόμων και ςτόχων
επύπεδο όπου απαιτεύται, ςε ςυνεργαςύα με
του πλαιςύου επιδόςεων και αξιολογεύ το
τισ Δ.Α.
βαθμό επιτευξιμότητασ των δεικτών του
-υλλϋγει πληροφορύεσ ςχετικϊ με την
πλαιςύου επιδόςεων για το 2018 και το
πρόοδο των δεικτών εκροών και
2023
αποτελεςμϊτων ανϊλογα με την περύοδο
-Προτεύνει τη λόψη κατϊλληλων μϋτρων
ςυλλογόσ των ςχετικών ςτοιχεύων των
ςτην αρμόδια Δ.Α. αν ανακύψουν
ανωτϋρω δεικτών από τισ Δ.Α. και
προβλόματα και δυςκολύεσ κατϊ την
προτεύνει διορθωτικϊ μϋτρα όπου
υλοπούηςη που οδηγούν ςτη μη επύτευξη
απαιτηθούν.
των οροςόμων και των ςτόχων που ϋχουν
-Μεριμνϊ για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ
τεθεύ
και τησ πληρότητασ των ςυλλεγόμενων
-Διαμορφώνει ςύςτημα ϋγκαιρησ
ςτοιχεύων .
προειδοπούηςησ (αρμοδιότητεσ, ρυθμύςεισ,
-Μεριμνϊ για την παροχό πληροφόρηςησ
χρονοδιϊγραμμα) τυχόν αποκλύςεων από
ςχετικϊ με την πρόοδο των δεικτών
τουσ τεθϋντεσ ςτόχουσ
εκροών και αποτελεςμϊτων των ΕΠ/ΠΕΠ
-Μεριμνϊ για την παροχό πληροφόρηςησ
ςτην Επιτροπό Παρακολούθηςησ του ΕΠΑ ςχετικϊ με την πρόοδο των δεικτών των
.
πλαιςύων επύδοςησ των ΕΠ/ΠΕΠ ςτην
-Μεριμνϊ για την ϋγκαιρη ςυλλογό των
Επιτροπό Παρακολούθηςησ του ΕΠΑ
ςτοιχεύων που αφορούν τουσ δεύκτεσ
2014-2020
εκροών και αποτελεςμϊτων για την
-Μεριμνϊ για την πρόταςη ςτην Ε.Ε.
τροφοδότηςη των εκθϋςεων προόδου του ςχετικϊ με την ανακατανομό των πόρων
ΕΠΑ του 2017 και του 2019.
του αποθεματικού επύδοςησ ςτουσ ϊξονεσ
προτεραιότητασ/προτεραιότητα που ϋχουν
επιτύχει τα ορόςημϊ τουσ λαμβϊνοντασ
υπόψη τισ απόψεισ τησ Επ.Πα. του κϊθε
Ε.Π. και τησ Επ.Πα. του ΕΠΑ 2014-20
-Μεριμνϊ για την ϋγκαιρη ςυλλογό των
ςτοιχεύων που αφορούν τουσ δεύκτεσ των
οροςόμων και των ςτόχων του πλαιςύου
επιδόςεων για την τροφοδότηςη των
εκθϋςεων προόδου του ΕΠΑ του 2017 και
του 2019
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2.4 Ειδικό Τπηρεςύα Θεςμικόσ
Τποςτόριξησ
-Ωρθρο 15 παρ.3 ςημ. β του Ν.4314/2014

-Ωρθρο 14 παρ.3 ςημ. δ του Ν.4314/2014

2.5 Ειδικό Τπηρεςύα υντονιςμού και
Παρακολούθηςησ Δρϊςεων
Ευρωπαώκού Κοινωνικού Σαμεύου
- Ωρθρο 15 παρ. 6 ςημ. α του Ν.
4314/2014

Σροποπούηςη τησ υπ’ αριθμ. οικ.
36952/1275/20-5-2008 (Υ.Ε.Κ. 986/Β΄)
ωσ τροποποιηθεύςα ιςχύει, κοινόσ
απόφαςησ των Τπουργών Εςωτερικών,
Οικονομύασ και Οικονομικών και

ΦΕΣΙΚΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΕ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
/ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
αξιολόγηςη τησ απόδοςησ και υιοθϋτηςησ
αξιολόγηςη τησ απόδοςησ και υιοθϋτηςησ
μϋτρων ό τη διαπύςτωςη τησ ανϊγκησ
μϋτρων ό τη διαπύςτωςη τησ ανϊγκησ
θϋςπιςησ νϋων.
θϋςπιςησ νϋων.
β) χεδιϊζει και παρακολουθεύ την
εφαρμογό των υςτημϊτων Διαχεύριςησ
και
Ελϋγχου,
αξιολογεύ
την
αποτελεςματικότητϊ τουσ και προβαύνει
ςτισ απαραύτητεσ προςαρμογϋσ.
δ) Ϊχει την ευθύνη για το ςχεδιαςμό των
ςυςτημϊτων διαχεύριςησ και ελϋγχου
όλων των ΕΠ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 72
του Κανονιςμού και με τισ απαιτόςεισ
κϊθε Σαμεύου τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ
και την κοινοπούηςό του ςτην Επιτροπό,
ςύμφωνα με τα ϊρθρα 123 και 124, του
Κανονιςμού. Εποπτεύει και παρακολουθεύ
την ορθό, ενιαύα και αποτελεςματικό
εφαρμογό των ςχετικών κανόνων και
διαδικαςιών, από τισ αρχϋσ διαχεύριςησ,
ςχεδιϊζει κατϊλληλα διορθωτικϊ μϋτρα
και παρακολουθεύ την εφαρμογό και
αποτελεςματικότητϊ τουσ ώςτε να
διαςφαλύζεται η ςυμμόρφωςη των
ςυςτημϊτων διαχεύριςησ και ελϋγχου και
των αρχών που τα εφαρμόζουν με τισ
απαιτόςεισ του Κανονιςμού και ειςηγεύται
τισ αναγκαύεσ προςαρμογϋσ ςτον Τπουργό
Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ για
τη λόψη ςχετικόσ απόφαςησ.

β) χεδιϊζει και παρακολουθεύ την
εφαρμογό των υςτημϊτων Διαχεύριςησ
και Ελϋγχου, αξιολογεύ την
αποτελεςματικότητϊ τουσ και προβαύνει
ςτισ απαραύτητεσ προςαρμογϋσ.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΨΝ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ/
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ

Προςαρμόζει ςτο ύςτημα Διαχεύριςησ και
Ελϋγχου τισ ςχετικϋσ προβλϋψεισ του
Ενιαύου υςτόματοσ Παρακολούθηςησ
Δεικτών. Για τισ προςαρμογϋσ αυτϋσ
ςυνεργϊζεται με την ΕΤΑ, την ΕΤΕΚΣ
και την ΕΤ ΟΠ.

α. υντονύζει το ςχεδιαςμό και την
αξιολόγηςη των παρεμβϊςεων του ΕΚΣ
που υλοποιούνται ςτο ΕΠΑ και ςτα ΕΠ

-ε ςυνεργαςύα με την ΕΤΑ, ςχεδιϊζει
τισ ρυθμύςεισ του «Ενιαύου υςτόματοσ
Παρακολούθηςησ Δεικτών ΕΠΑ 20142020», για τουσ δεύκτεσ ΕΚΣ. το
πλαύςιο αυτό μεριμνϊ για τη μεταφορϊ
τεχνογνωςύασ, την ανϊπτυξη εργαλεύων

-Διαμορφώνει τουσ οριςμούσ και τον
τρόπο μϋτρηςησ και παρακολούθηςησ των
κοινών δεικτών ΕΚΣ ςε ςυνεργαςύα με
την ΕΤΑ και την ΕΤ ΟΠ. Για τουσ
δεύκτεσ ΠΑΝ ςυνεργϊζεται με την ΕΤΔ του
ΕΠ «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,

9

ΤΠΗΡΕΙΑ-ΥΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ
ΠΡΑΞΗ
Απαςχόληςησ και Κοινωνικόσ
Προςταςύασ, με ςκοπό την αναδιϊρθρωςη
τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ υντονιςμού και
Παρακολούθηςησ Δρϊςεων Ευρωπαώκού
Κοινωνικού Σαμεύου, ςύμφωνα με το
ϊρθρο 15 του ν. 4314/2014

ΦΕΣΙΚΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΕ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
/ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
και την ϋκδοςη οδηγιών προσ τισ
αρμόδιεσ Δ.Α. των ΕΠ και λοιπϋσ
υπηρεςύεσ κατϊ περύπτωςη.
-υνεργϊζεται με την ΕΤΑ για την
εφαρμογό και το ςυντονιςμό επιμϋρουσ
ενεργειών που αφορούν ςτο ΕΚΣ, για
την εκπλόρωςη κριτηρύων τησ Γενικόσ
εκ των προτϋρων Αιρεςιμότητασ 7
«ςτατιςτικϊ ςυςτόματα και δεύκτεσ
αποτελϋςματοσ».

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΨΝ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ/
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ
Εκπαύδευςη και Διϊ Βύου Μϊθηςη».
-χεδιϊζει το ςύςτημα ςυλλογόσ/
αποθόκευςησ/αναφορϊσ/μετϊδοςησ
ςτοιχεύων μεμονωμϋνων ςυμμετοχών για
τουσ κοινούσ δεύκτεσ ςυμμετεχόντων ΕΚΣ,
ςε ςυνεργαςύα με ΕΤΑΑ, ΕΤ ΟΠ, ΕΤΘΤ.
-Μεριμνϊ για την ανϊπτυξη ρυθμύςεων για
το πλαύςιο προςταςύασ δεδομϋνων
προςωπικού χαρακτόρα (δεύκτεσ
ςυμμετεχόντων ΕΚΣ) ςε ςυνεργαςύα με
την Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων
Προςωπικού Φαρακτόρα και την
ενςωμϊτωςό τουσ ςτο νϋο ΔΕ. Για την
ενϋργεια αυτό ςυνεργϊζεται με τισ ΕΤΑ,
ΕΤΘΤ και ΕΤ ΟΠ.
-Διενεργεύ ςεμινϊρια κατϊρτιςησ των Δ.Α.
και των λοιπών φορϋων που ςυμμετϋχουν
ςτην υλοπούηςη των ΕΠ/ΠΕΠ για τον
τρόπο μϋτρηςησ και παρακολούθηςησ των
κοινών δεικτών ΕΚΣ ςε ςυνεργαςύα με την
ΕΤΑ

3. Επιτελικϋσ Δομϋσ
Τπουργεύων
-Ωρθρο 17 παρ. η του Ν.4314/2014

4. Ενδιϊμεςοι Υορεύσ
Διαχεύριςησ

[η ανϊλυςη θα γύνει ανϊλογα με το εύδοσ
τησ προβλεπόμενησ εκχώριςησ]
5. Δικαιούχοι
Ωρθρο 49 παρ.2 ςημ. δ του Ν. 4314/2014

η. Παρακολουθούν την πρόοδο επύτευξησ
των δεικτών τουσ που ςυμβϊλλουν ςτουσ
ςτόχουσ του αντύςτοιχου ΕΠ και
ςυντϊςςουν περιοδικϋσ εκθϋςεισ προόδου,
ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνονται και μϋτρα
αντιμετώπιςησ τυχόν προβλημϊτων
-

η. Παρακολουθούν την πρόοδο επύτευξησ
των δεικτών τουσ που ςυμβϊλλουν ςτουσ
ςτόχουσ του αντύςτοιχου ΕΠ και
ςυντϊςςουν περιοδικϋσ εκθϋςεισ προόδου,
ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνονται και μϋτρα
αντιμετώπιςησ τυχόν προβλημϊτων
-

2. Η υποβολό πρόταςησ ϋνταξησ ϋργου
από μϋρουσ των ενδιαφερόμενων
δικαιούχων ςε ϋνα ΕΠ γύνεται με τη χρόςη
τυποποιημϋνου Σεχνικού Δελτύου Ϊργου,
το οπούο περιλαμβϊνει μεταξύ ϊλλων :
δ. Σουσ δεύκτεσ παρακολούθηςησ και πιο
ςυγκεκριμϋνα τουσ δεύκτεσ εκροών και
αποτελϋςματοσ του Ωξονα
Προτεραιότητασ ςτουσ οπούουσ ςυμβϊλλει
η πρϊξη με την υλοπούηςη και λειτουργύα
τησ, καθώσ και ςτουσ δεύκτεσ
απαςχόληςησ που η εκτϋλεςη και
λειτουργύα τησ πρϊξησ δημιουργεύ

2. Η υποβολό πρόταςησ ϋνταξησ ϋργου
από μϋρουσ των ενδιαφερόμενων
δικαιούχων ςε ϋνα ΕΠ γύνεται με τη χρόςη
τυποποιημϋνου Σεχνικού Δελτύου Ϊργου,
το οπούο περιλαμβϊνει μεταξύ ϊλλων :
δ. Σουσ δεύκτεσ παρακολούθηςησ και πιο
ςυγκεκριμϋνα τουσ δεύκτεσ εκροών και
αποτελϋςματοσ του Ωξονα
Προτεραιότητασ ςτουσ οπούουσ ςυμβϊλλει
η πρϊξη με την υλοπούηςη και λειτουργύα
τησ, καθώσ και ςτουσ δεύκτεσ
απαςχόληςησ που η εκτϋλεςη και
λειτουργύα τησ πρϊξησ δημιουργεύ
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6. Επιτροπό Παρακολούθηςησ
ΕΠΑ 2014-20
-Ωρθρο 23 παρ. 1 ςημ. α. του Ν
4314/2014

7. Επιτροπό Παρακολούθηςησ
Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ
- Ωρθρο 24 παρ.1 του Ν.4314/2014
- Ωρθρο 2 τησ Απόφαςησ υγκρότηςησ
τησ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ του ΕΠ
…..

8. Δύκτυο Αξιολόγηςησ
Κεφ. 2 Αποτελεςματικό Τλοπούηςη ςημ. γ
ΙΙΙ του υμφώνου Εταιρικόσ χϋςησ 20142020

ΦΕΣΙΚΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΕ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
/ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
α. Παρακολουθεύ τα αποτελϋςματα τησ
α. Παρακολουθεύ τα αποτελϋςματα τησ
εφαρμογόσ των προγραμμϊτων, την
εφαρμογόσ των προγραμμϊτων, την
πρόοδο επύτευξησ των ποιοτικών και
πρόοδο επύτευξησ των ποιοτικών και
ποςοτικών ςτόχων των ΕΠ και τη
ποςοτικών ςτόχων των ΕΠ και τη
ςυμβολό τουσ ςτουσ ςτρατηγικούσ
ςυμβολό τουσ ςτουσ ςτρατηγικούσ
ςτόχουσ που περιλαμβϊνονται ςτο ΕΠΑ
ςτόχουσ που περιλαμβϊνονται ςτο ΕΠΑ
2014-2020
2014-2020
1. Η Επιτροπό Παρακολούθηςησ ϋχει ωσ
1. Η Επιτροπό Παρακολούθηςησ ϋχει ωσ
αποςτολό να παρακολουθεύ την εφαρμογό αποςτολό να παρακολουθεύ την εφαρμογό
του Προγρϊμματοσ, καθώσ και να εγκρύνει
του Προγρϊμματοσ, καθώσ και να εγκρύνει
την εξειδύκευςό του.
την εξειδύκευςό του.
Εξετϊζει τα δημοςιονομικϊ ςτοιχεύα,
Εξετϊζει τα δημοςιονομικϊ ςτοιχεύα, τουσ
τουσ κοινούσ και ειδικούσ δεύκτεσ του
κοινούσ και ειδικούσ δεύκτεσ του
προγρϊμματοσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων προγρϊμματοσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων
των μεταβολών ςτισ τιμϋσ των
των μεταβολών ςτισ τιμϋσ των δεικτών
δεικτών αποτελεςμϊτων, καθώσ και
αποτελεςμϊτων, καθώσ και κϊθε ϊλλο
κϊθε ϊλλο ζότημα/ ςτοιχεύο ςχετικό με
ζότημα/ ςτοιχεύο ςχετικό με την
την εφαρμογό του Προγρϊμματοσ και την
εφαρμογό του Προγρϊμματοσ και την
πρόοδο ωσ προσ την επύτευξη των
πρόοδο ωσ προσ την επύτευξη των
ποςοτικϊ προςδιοριςμϋνων ςτόχων και
ποςοτικϊ προςδιοριςμϋνων ςτόχων
των ορόςημων που ορύζονται ςτο πλαύςιο
και των ορόςημων που ορύζονται ςτο
επιδόςεων και, κατϊ περύπτωςη, τα
πλαύςιο επιδόςεων και, κατϊ περύπτωςη,
αποτελϋςματα ποιοτικών αναλύςεων
τα αποτελϋςματα ποιοτικών αναλύςεων
Η Εθνικό Αρχό υντονιςμού εξαςφαλύζει
Η Εθνικό Αρχό υντονιςμού εξαςφαλύζει
την οργϊνωςη και ςυντονύζει τη
την οργϊνωςη και ςυντονύζει τη
λειτουργύα Θεματικών Δικτύων τα οπούα
λειτουργύα Θεματικών Δικτύων τα οπούα
θα δημιουργηθούν και θα λειτουργόςουν
θα δημιουργηθούν και θα λειτουργόςουν
καθ΄ όλη την περύοδο 2014-2020…..
καθ΄ όλη την περύοδο 2014-2020…..
Ειδικότερα ςε πρώτη φϊςη κρύνεται
Ειδικότερα ςε πρώτη φϊςη κρύνεται
απαραύτητη η λειτουργύα των ακόλουθων
απαραύτητη η λειτουργύα των ακόλουθων
θεματικών δικτύων :
θεματικών δικτύων :
ΙΙΙ. Δύκτυο Αξιολόγηςησ με ςτόχο το
ΙΙΙ. Δύκτυο Αξιολόγηςησ με ςτόχο το
ςυντονιςμό τησ διαδικαςύασ αξιολόγηςησ
ςυντονιςμό τησ διαδικαςύασ αξιολόγηςησ
προγραμμϊτων που
προγραμμϊτων που
ςυγχρηματοδοτούνται από διαφορετικϊ
ςυγχρηματοδοτούνται από διαφορετικϊ
Σαμεύα και την ομογενοπούηςη τησ
Σαμεύα και την ομογενοπούηςη τησ
παρακολούθηςησ του ςυςτόματοσ
παρακολούθηςησ του ςυςτόματοσ
δεικτών.
δεικτών.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΨΝ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ/
ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ

11

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 -

υςχϋτιςη ενεργειών χεδύου Δρϊςησ εκπλόρωςησ γενικόσ αιρεςιμότητασ 7 ΕΣΠΑ, Σ και ΕΚΣ &
ενοτότων του Εναύου υςτόματοσ Παρακολούθηςησ Δεικτών

υςχϋτιςη ενεργειών ςχεδύου δρϊςησ εκπλόρωςησ γενικόσ αιρεςιμότητασ 7 (ΕΣΠΑ, Σ & ΕΚΣ) και ενοτότων του Εναύου υςτόματοσ
Παρακολούθηςησ Δεικτών
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 7
1. Ρυθμύςεισ για την ϋγκαιρη
ςυλλογό και ϊθροιςη των
ςτατιςτικών δεδομϋνων, οι
οπούεσ
περιλαμβϊνουν
τα
ακόλουθα ςτοιχεύα:
τον προςδιοριςμό των πόρων και
των
μηχανιςμών
που
διαςφαλύζουν
τη
ςτατιςτικό
επικύρωςη:

ΦΕΣΙΚΟ ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ ASSESSMENT GRID
……. There is a description of
the monitoring system

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

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ ΣΨΝ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ
Διαμόρφωςη μηχανιςμού για
ανϊπτυξη και επικαιροπούηςη του
Ενιαύου υςτόματοσ Δεικτών.

Διαμόρφωςη 1ησ Εγκυκλύου με
αρχικϋσ κατευθύνςεισ για την
ανϊπτυξη ενιαύου ςυςτόματοσ
δεικτών ΕΠΑ.

ΤΦΕΣΙΗ ΣΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΜΕ ΣΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΕΙΚΣΨΝ
 Ειςαγωγό
 Παρϊρτημα 7 - Απόφαςη ςύςταςησ και
ςυγκρότηςησ ομϊδασ εργαςύασ ςχετικϊ, με
την εκπλόρωςη τησ Γενικόσ
αιρεςιμότητασ 7

Ειςαγωγό

‒ the establishment of targets for these
indicators
 Qualitative or quantitative targets and
baselines have been identified for each
result indicator where required;
 These
targets
are
easily
understandable,
unambiguously
measurable, reflect a broad consensus
of stakeholders and are consistent in
their approach (i.e. all measures are
working towards the same direction).
An effective system of results
indicators including:
……. Result indicators have been provided for
all programmes and respect the following
requirements …….

Διαμόρφωςη 2ησ Εγκυκλύου για την
ανϊπτυξη του ενιαύου ςυςτόματοσ
δεικτών ΕΠΑ.

Ειςαγωγό

‒ the establishment of targets for these
indicators

12
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ΦΕΣΙΚΟ ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ ASSESSMENT GRID





ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ ΣΨΝ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΤΦΕΣΙΗ ΣΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΜΕ ΣΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΕΙΚΣΨΝ

Qualitative or quantitative targets and
baselines have been identified for each
result indicator where required;
These targets are easily understandable,
unambiguously measurable, reflect a
broad consensus of stakeholders and are
consistent in their approach (i.e. all
measures are working towards the same
direction).
It mentions the appropriate collection
and storing arrangements, as well as the
deadlines for collecting these data. (Are
the necessary provisions in place
required by Art. 125(2)(d) CPR, including
the requirement for collection and
storing individual participant data where
applicable?)
……. There is a description of
the monitoring system

[Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ
ΣΗΝ
ΠΛΕΙΟΝΟΣΗΣΑ ΣΩΝ
ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΣΟΤ
ASSESSMENT GRID.
ΒΛ. ΑΝΑΥΟΡΑ Ε ΚΑΘΕ ΚΕΥΑΛΑΙΟ]
 There is a description of the
monitoring system …….

Ανϊπτυξη ςυςτόματοσ
ςυλλογόσ/αποθόκευςησ/αναφορϊσ/
μετϊδοςησ ςτοιχεύων μεμονωμϋνων
ςυμμετοχών (ΕΚΣ)

Τποενότητα 3.2.3 - Βαςικϋσ Απαιτόςεισ για
την ςυλλογό, αποθόκευςη, αναφορϊ και
ποιότητα δεδομϋνων δεικτών ΕΚΣ

Κατϊρτιςη εγγρϊφου ‘’Ενιαύο
ύςτημα Δεικτών ΕΠΑ 20142020’’.

Παραδοτϋο : ϋγγραφο εκπλόρωςησ τησ
Γενικόσ αιρεςιμότητασ 7 ΄΄ Ενιαύο ύςτημα
Παρακολούθηςησ δεικτών ΕΠΑ 2014-2020΄΄

Ενςωμϊτωςη των ρυθμύςεων του
υςτόματοσ Παρακολούθηςησ ςτο
ΔΕ καθώσ και ςτο νϋο νόμο ΕΠΑ.







‒ the identification of sources and
mechanisms to ensure statistical validation:
 For each indicator, the following elements

Κεφϊλαιο 2 - ύςτημα Παρακολούθηςησ
των δεικτών των ΕΠ του ΕΠΑ,
Κεφϊλαιο 3 - Μϋτρηςη δεικτών εκροών
και αποτελϋςματοσ των ΕΠ του ΕΠΑ
2014-2020,
Κεφϊλαιο 10 - Προςαρμογό του ΟΠ –
ΕΠΑ ςτισ απαιτόςεισ ηλεκτρονικόσ
αποθόκευςησ δεδομϋνων δεικτών και
αποςτολόσ ςτην Ε.Ε,
Παρϊρτημα 1 - Αρμοδιότητεσ Οργϊνων
υπηρεςιών και φορϋων ςτο ΔΕ για
παρακολούθηςη δεικτών
Παρϊρτημα 6 – Πληροφοριακό ύςτημα

Ανϊπτυξη μηχανιςμού ςτατιςτικόσ
επικύρωςησ και ςυνεργαςύασ τησ
ΕΑ με φορεύσ που μπορούν να

13
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are in place:
Data source: we already know from
where/which institution/which entity the
data will be collected for each indicator;
Data content: data which will be collected
has been defined;
Data storage: the format and the location
where the data will be kept in computerised
form have been identified and arrangements
have been made to prevent data corruption
or loss;
Data processing has been defined
(aggregation, calculation methodology, etc.);
…………………………
Statistical validation mechanism: For data
collected by managing authority, there is
evidence that the information is either
collected on all entities/participants or on a
representative sample (provided that the
main parameters of the sample are included
in the description). NB: Data coming from
officially verified source (e.g. national
statistical service, national tax authority,
public employment services) are regarded
as meeting this criterion.
…………………..
‒ the consistency of each indicator with the
following requisites: robustness and
statistical validation, clarity of normative
interpretation, responsiveness to policy,
timely collection of data

Each indicator respect the following criteria:
They are robust: the indicator is not unduly
influenced by extreme values, which means
that the indicator reflects the intended
change and is not sensitive to a high
variation of values for a limited number of
entities/participants;
They are based on a statistical validation:
they are based on information collected on
all entities/participants concerned by the
interventions (statistical population) or on a
representative sample of the statistical

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ ΣΨΝ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ
παρϋχουν ςχετικϊ ςτοιχεύα δεικτών.

ΤΦΕΣΙΗ ΣΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΜΕ ΣΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΕΙΚΣΨΝ

Κεφϊλαιο 7 - τατιςτικό Επικύρωςη

14
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population;
Clarity of normative interpretation: the
evolution of result indicator can be
unambiguously interpreted.
Responsiveness to policy: the value of each
result indicator is duly influenced by the
operations financed by (or outputs
produced by) the OP;
Timely collection and aggregation of data:
the data needs to be collected respecting a
timeframe that allows meeting reporting
obligations (normally along with the annual
reporting cycle).
There are provisions in place to respect data
protection rules.



Τποενότητα 3.2.4 - Προςταςύα
προςωπικών δεδομϋνων

There is a description of the monitoring
system :
…………………….
It mentions the appropriate collection and
storing arrangements, as well as the
deadlines for collecting these data.
……………………………..
Data storage: the format and the location
where the data will be kept in computerised
form have been identified and arrangements
have been made to prevent data corruption
or loss;

Προςαρμογό του ΟΠ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ
ςτην ηλεκτρονικό αποθόκευςη
δεδομϋνων δεικτών & αποςτολό
ςτην ΕΕ.



Κεφϊλαιο 10 - Προςαρμογό του ΟΠ –
ΕΠΑ ςτισ απαιτόςεισ ηλεκτρονικόσ
αποθόκευςησ δεδομϋνων δεικτών και
αποςτολόσ ςτην Ε.Ε
Παρϊρτημα 6 – Πληροφοριακό ύςτημα

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

Αναβϊθμιςη
του
διαδικτυακού
τόπου www.anaptyxi.gov.gr/



Κεφϊλαιο 9 - Ρυθμύςεισ για την
δημοςύευςη και τη δημόςια διϊθεςη των
ςωρευτικών δεδομϋνων δεικτών

‒
arrangements
for
publication
and
public
availability of aggregated
data

Ενςωμϊτωςη ςτο ΔΕ και το νόμο
ΕΠΑ,
ςχετικών
ρυθμύςεων
δημοςύευςησ-ςωρευτικών
δεδομϋνων δεικτών.



Κεφϊλαιο 9 - Ρυθμύςεισ για την
δημοςύευςη και τη δημόςια διϊθεςη των
ςωρευτικών δεδομϋνων δεικτών



Ρυθμύςεισ για την ϋγκαιρη
ςυλλογό και ϊθροιςη των
ςτατιςτικών δεδομϋνων, οι
οπούεσ
περιλαμβϊνουν
τα
ακόλουθα ςτοιχεύα :
Ρυθμύςεισ για τη δημοςύευςη και
τη
δημόςια
διϊθεςη
των
ςωρευτικών δεδομϋνων

ΤΦΕΣΙΗ ΣΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΜΕ ΣΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΕΙΚΣΨΝ

Ρυθμύςεισ για την προςταςύα
προςωπικών δεδομϋνων ςτην
παρακολούθηςη του ΕΠΑ και των
δεικτών ΕΚΣ.



2.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ ΣΨΝ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ ΣΨΝ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΤΦΕΣΙΗ ΣΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΜΕ ΣΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΕΙΚΣΨΝ

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

Ρυθμύςεισ για τη δημοςιοπούηςη των
Ετόςιων Εκθϋςεων προόδου των ΕΠ
ςτισ ιςτοςελύδεσ των ΕΤΔ & ΕΠΑ.



Κεφϊλαιο 9 - Ρυθμύςεισ για την
δημοςύευςη και τη δημόςια διϊθεςη των
ςωρευτικών δεδομϋνων δεικτών

Αποτελεςματικό
ςύςτημα
δεικτών παρακολούθηςησ που
περιλαμβϊνει:
Επιλογό δεικτών αποτελϋςματοσ
για κϊθε πρόγραμμα, παρϋχοντασ
πληροφορύεσ ςχετικϊ με το τι
παρακινεύ
την
επιλογό των
δρϊςεων
πολιτικόσ
που
χρηματοδοτούνται
από
το
πρόγραμμα

An effective system of results
indicators including:
 Result indicators have been provided for all
programmes and respect the following
requirements :
‒ the selection of result indicators for each
programme providing information on what
motivates the selection of policy actions financed
by the programme
 The selection of result indicators with
targets is justified in relation to policy
actions financed by the programme;
 It is based on what motivates the
selection of policy actions financed by the
programme;
 A description of this procedure is
available, e.g. within the ex ante
evaluation of the operational programme
(submitted along with the OP).

Ανϊλυςη αν η επιλογό των δεικτών
αποτελϋςματοσ αντανακλϊ την
επιλογό των δρϊςεων πολιτικόσ (ex
ante αξιολόγηςη)



Ενότητα 6.1 - χετικϋσ αναλύςεισ από τισ
εκθϋςεισ εκ των προτϋρων αξιολόγηςησ
των ΕΠ,



Ενότητα 7.1 - Μηχανιςμόσ εξαςφϊλιςησ
ποιότητασ δεδομϋνων και ςτατιςτικόσ
επικύρωςησ ςτα Προγρϊμματα 2014-2020

4.

An effective system of results
indicators including:
……. Result indicators have been provided for
all programmes ...
‒ the establishment of targets for these
indicators
 Qualitative or quantitative targets and
baselines have been identified for each
result indicator where required;

Επιλογό
ςημαντικών
δεικτών
αποτελϋςματοσ με τιμϋσ βϊςησ και
ςτόχου για κϊθε ΕΠ και ειςαγωγό
ςτην SFC2014



Ενότητα 7.1 - Μηχανιςμόσ εξαςφϊλιςησ
ποιότητασ δεδομϋνων και ςτατιςτικόσ
επικύρωςησ ςτα Προγρϊμματα 2014-2020

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

Ενϋργειεσ
επικαιροπούηςησ
ό
εξειδύκευςησ εθνικών τιμών ςτόχουβϊςησ ςε περιφερειακό επύπεδο



Κεφϊλαιο 11 - Κϊλυψη των ελλεύψεων
ςτουσ δεύκτεσ Αποτελϋςματοσ των
επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων

3.

Αποτελεςματικό
ςύςτημα
δεικτών παρακολούθηςησ που
περιλαμβϊνει:
Θϋςπιςη ςτόχων για αυτούσ τουσ
δεύκτεσ
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ ΣΨΝ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΤΦΕΣΙΗ ΣΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΜΕ ΣΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΕΙΚΣΨΝ

all programmes ..
‒ the establishment of targets for these
indicators
 Qualitative or quantitative targets and
baselines have been identified for each
result indicator where required;

5.

Αποτελεςματικό
ςύςτημα
δεικτών παρακολούθηςησ που
περιλαμβϊνει:
Σόρηςη
των
ακόλουθων
προώποθϋςεων για κϊθε δεύκτη:
ςταθερότητα
και
ςτατιςτικό
επικύρωςη,
ςαφόνεια
τησ
κανονιςτικόσ
ερμηνεύασ,
ανταπόκριςη
ςτην
πολιτικό,
ϋγκαιρη ςυλλογό των ςτοιχεύων

An effective system of results
indicators including:
……. Result indicators have been provided for
all programmes ..
‒ the establishment of targets for these
indicators
 Qualitative or quantitative targets and
baselines have been identified for each
result indicator where required;

20
ςχϋδια
δρϊςησ
κϊλυψησ
ελλεύψεων δεικτών ςε ςυγκεκριμϋνα
ΕΠ]



Κεφϊλαιο 11 - Κϊλυψη των ελλεύψεων
ςτουσ δεύκτεσ Αποτελϋςματοσ των
επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων

 Result indicators have been
provided for all programmes
and respect the following
requirements :
…………………..
‒ the establishment of targets for these
indicators
 Qualitative or quantitative targets and
baselines have been identified for each
result indicator where required;
 These targets are easily understandable,
unambiguously measurable, reflect a
broad consensus of stakeholders and are
consistent in their approach (i.e. all
measures are working towards the same
direction).
‒ the consistency of each indicator with the
following requisites: robustness and statistical
validation, clarity of normative interpretation,
responsiveness to policy, timely collection of data
 Each indicator respect the following criteria:

They are robust: the indicator is not
unduly influenced by extreme values,
which means that the indicator
reflects the intended change and is not
sensitive to a high variation of values

Ολοκλόρωςη των εκθϋςεων τησ εκ
των
προτϋρων
αξιολόγηςησ
(αξιολόγηςη κριτηρύων ποιότητασ
δεικτών).



Κεφϊλαιο 6 - Σόρηςη κριτηρύων ποιότητασ
δεικτών –διαςφϊλιςη ποιότητασ των
δεδομϋνων παρακολούθηςησ
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6.

Αποτελεςματικό
ςύςτημα
δεικτών παρακολούθηςησ που
περιλαμβϊνει:
Διαδικαςύεσ που διαςφαλύζουν ότι
όλεσ
οι
πρϊξεισ
που
χρηματοδοτούνται
από
το
πρόγραμμα περιλαμβϊνουν ϋνα
αποτελεςματικό ςύςτημα δεικτών

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ ΣΨΝ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΤΦΕΣΙΗ ΣΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΜΕ ΣΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΕΙΚΣΨΝ

for
a
limited
number
of
entities/participants;
They are based on a statistical
validation: they are based on
information
collected
on
all
entities/participants concerned by the
interventions (statistical population)
or on a representative sample of the
statistical population;
Clarity of normative interpretation:
the evolution of result indicator can be
unambiguously interpreted.
Responsiveness to policy: the value of
each result indicator is duly influenced
by the operations financed by (or
outputs produced by) the OP;
Timely collection and aggregation of
data: the data needs to be collected
respecting a timeframe that allows
meeting
reporting
obligations
(normally along with the annual
reporting cycle).

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.

Περιγραφό μεθόδου ανϊπτυξησ
υποςυςτόματοσ δεικτών, ςύμφωνα
με το αρ.125.3.a.i Καν. ΕΚ
1303/2013.



Κεφϊλαιο 8 - Οργϊνωςη και ταδιακό
ανϊπτυξη υποςυςτημϊτων δεικτών

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

Ανϊπτυξη
πλαιςύου
ςυλλογόσ
δεδομϋνων για τη διενϋργεια
αξιολογόςεων επιπτώςεων.



Ενότητα 6.5 - Ανϊπτυξη πλαιςύου
ςυλλογόσ δεδομϋνων για τη διενϋργεια
αξιολογόςεων επιπτώςεων
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υςχϋτιςη ενεργειών ςχεδύου δρϊςησ εκπλόρωςησ γενικόσ αιρεςιμότητασ 7 (ΕΠΑΛΘ) και ενοτότων του Εναύου υςτόματοσ
Παρακολούθηςησ Δεικτών *

ΚΡΙΣΗΡΙΟ

1. Ρυθμύςεισ για την ϋγκαιρη ςυλλογό και ϊθροιςη
των
ςτατιςτικών
δεδομϋνων,
οι
οπούεσ
περιλαμβϊνουν τα ακόλουθα ςτοιχεύα:
-

τον προςδιοριςμό των πόρων και των
μηχανιςμών που διαςφαλύζουν τη ςτατιςτικό
επικύρωςη

ΦΕΣΙΚΟ ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ ASSESSMENT
GRID

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΣΨΝ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

……. There is a description of the monitoring
system

Επικαιροπούηςη του εγγρϊφου ‘’Ενιαύο ύςτημα
Δεικτών ΕΠΑ 2014-2020’’ ςε ςχϋςη με τισ
απαιτόςεισ του ΕΣΘΑ.

ΕΝΟΣΗΣΕ
ΕΓΓΡΑΥΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΟΤ
ΠΕΡΙΓΡΑΥΟΤΝ ΣΗΝ
ΑΝΣΙΣΟΙΦΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ειςαγωγό
&
Παρϊρτημα 7

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

Ανϊπτυξη μηχανιςμού ςτατιςτικόσ επικύρωςησ και
ςυνεργαςύασ τησ ΔΑ με φορεύσ που μπορούν να
παρϋχουν ςχετικϊ δεδομϋνα.

Κεφϊλαιο 5

 For each indicator, the following elements
are in place:

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

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

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

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

Statistical validation mechanism: For
data collected by managing authority, there is
evidence that the information is either
collected on all entities/participants or on a
representative sample (provided that the main
parameters of the sample are included in the
description). NB: Data coming from officially
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΣΨΝ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΝΟΣΗΣΕ
ΕΓΓΡΑΥΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΟΤ
ΠΕΡΙΓΡΑΥΟΤΝ ΣΗΝ
ΑΝΣΙΣΟΙΦΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

verified source (e.g. national statistical service,
national tax authority, public employment
services) are regarded as meeting this
criterion.
…………………..
‒ the consistency of each indicator with the
following requisites: robustness and statistical
validation, clarity of normative interpretation,
responsiveness to policy, timely collection of
data

Each indicator respect the following criteria:

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

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

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

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

Timely collection and aggregation of
data: the data needs to be collected respecting
a timeframe that allows meeting reporting
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΣΨΝ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΝΟΣΗΣΕ
ΕΓΓΡΑΥΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΟΤ
ΠΕΡΙΓΡΑΥΟΤΝ ΣΗΝ
ΑΝΣΙΣΟΙΦΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

obligations (normally along with the annual
reporting cycle).

2.Ρυθμύςεισ για την ϋγκαιρη ςυλλογό και ϊθροιςη
των
ςτατιςτικών
δεδομϋνων,
οι
οπούεσ
περιλαμβϊνουν τα ακόλουθα ςτοιχεύα:
-

Προςαρμογό των υφιςτϊμενων πληροφοριακών
ςυςτημϊτων:

Κεφϊλαιο 9

ςτην ηλεκτρονικό αποθόκευςη των
ςωρευτικών δεδομϋνων για τισ πρϊξεισ, και
ςτην δημόςια διϊθεςη των δεδομϋνων αυτών,

ρυθμύςεισ για τη δημοςύευςη και τη δημόςια
διϊθεςη των ςωρευτικών δεδομϋνων

ςύμφωνα με τον εκτελεςτικό κανονιςμό (ΕΕ)
1242/2014.
‒ arrangements for publication and public
availability of aggregated data

Αναβϊθμιςη του διαδικτυακού τόπου www.alieia.gr
και ςύνδεςη με www.anaptyxi.gov.gr/

Κεφϊλαιο 9

Ρυθμύςεισ για τη δημοςιοπούηςη των Ετόςιων
Εκθϋςεων προόδου των ΕΠ ςτισ ιςτοςελύδεσ των ΕΤΔ
& ΕΠΑ.

Κεφϊλαιο 9

Σο κριτόριο εκπληρώνεται.

Κεφϊλαιο 5

 Information on indicators and aggregated
data is available to the public (e.g. websites,
etc.)
‒ arrangements for publication and public
availability of aggregated data
 Information on indicators and aggregated
data is available to the public (e.g. websites,
etc.)
3.Αποτελεςματικό
ςύςτημα
παρακολούθηςησ που περιλαμβϊνει:
-

δεικτών

An effective system of results indicators
including:

επιλογό δεικτών αποτελϋςματοσ για κϊθε
πρόγραμμα, παρϋχοντασ πληροφορύεσ ςχετικϊ
με το τι παρακινεύ την επιλογό των δρϊςεων
πολιτικόσ που χρηματοδοτούνται από το

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

Οι δεύκτεσ αποτελϋςματοσ ανϊ προτεραιότητα τησ
Ϊνωςησ, ϋχουν οριςτεύ ςτον Κανονιςμό (ΕΕ)
1014/2014.
το πρόγραμμα ϋχουν επιλεχτεύ υποχρεωτικϊ οι

‒ the selection of result indicators for each
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πρόγραμμα

programme providing information on what
motivates the selection of policy actions
financed by the programme

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΣΨΝ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΝΟΣΗΣΕ
ΕΓΓΡΑΥΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΟΤ
ΠΕΡΙΓΡΑΥΟΤΝ ΣΗΝ
ΑΝΣΙΣΟΙΦΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ςυγκεκριμϋνοι αυτού δεύκτεσ.


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

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

A description of this procedure is
available, e.g. within the ex ante evaluation of
the operational programme (submitted along
with the OP).
4.Αποτελεςματικό
ςύςτημα
παρακολούθηςησ που περιλαμβϊνει:
-

δεικτών

θϋςπιςη ςτόχων για αυτούσ τουσ δεύκτεσ

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

Σο κριτόριο εκπληρώνεται με την υποβολό του
προγρϊμματοσ
ςτην
Επιτροπό,
όπου
περιλαμβϊνονται τιμϋσ ςτόχου για τουσ δεύκτεσ
εκροών και τουσ δεύκτεσ αποτελϋςματοσ.

Κεφϊλαιο 1.2

Σο κριτόριο εκπληρώνεται.

*

&
Κεφϊλαιο 5

‒ the establishment of targets for these
indicators

Qualitative or quantitative targets
and baselines have been identified for each
result indicator where required;
5.
Αποτελεςματικό
ςύςτημα
παρακολούθηςησ που περιλαμβϊνει:
-

δεικτών

τόρηςη των ακόλουθων προώποθϋςεων για
κϊθε δεύκτη: ςταθερότητα και ςτατιςτικό
επικύρωςη, ςαφόνεια τησ κανονιςτικόσ
ερμηνεύασ, ανταπόκριςη ςτην πολιτικό,
ϋγκαιρη ςυλλογό των ςτοιχεύων

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

Οι προώποθϋςεισ τηρούνται ςύμφωνα και με την
ϋκθεςη τησ εκ των προτϋρων αξιολόγηςησ η οπούα
υποβϊλλεται ςυνημμϋνη ςτο πρόγραμμα.

‒ the establishment of targets for these
indicators


Qualitative or quantitative targets
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΣΨΝ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΝΟΣΗΣΕ
ΕΓΓΡΑΥΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΟΤ
ΠΕΡΙΓΡΑΥΟΤΝ ΣΗΝ
ΑΝΣΙΣΟΙΦΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

and baselines have been identified for each
result indicator where required;

These
targets
are
easily
understandable, unambiguously measurable,
reflect a broad consensus of stakeholders and
are consistent in their approach (i.e. all
measures are working towards the same
direction).
‒ the consistency of each indicator with the
following requisites: robustness and statistical
validation, clarity of normative interpretation,
responsiveness to policy, timely collection of
data
ƒ Each indicator respect the following criteria:

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

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

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

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

Timely collection and aggregation of
data: the data needs to be collected respecting
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΣΨΝ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΝΟΣΗΣΕ
ΕΓΓΡΑΥΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΟΤ
ΠΕΡΙΓΡΑΥΟΤΝ ΣΗΝ
ΑΝΣΙΣΟΙΦΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

a timeframe that allows meeting reporting
obligations (normally along with the annual
reporting cycle).
6.Αποτελεςματικό
ςύςτημα
παρακολούθηςησ που περιλαμβϊνει:
-

δεικτών

διαδικαςύεσ που διαςφαλύζουν ότι όλεσ οι
πρϊξεισ που χρηματοδοτούνται από το
πρόγραμμα περιλαμβϊνουν ϋνα
αποτελεςματικό ςύςτημα δεικτών

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

Περιγραφό μεθόδου ανϊπτυξησ υποςυςτόματοσ
δεικτών, ςύμφωνα με το αρ.125.3.a.i Καν. ΕΚ
1303/2013.

Κεφϊλαιο 8.6

Ανϊπτυξη πλαιςύου ςυλλογόσ δεδομϋνων για τη
διενϋργεια αξιολογόςεων επιπτώςεων.

Κεφϊλαιο 5

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

* Οι απαιτούμενεσ ενϋργειεσ για την εκπλόρωςη του κριτηρύου τησ γενικόσ αιρεςιμότητασ 7 υπϊρχουν ςτην ex ante αξιολόγηςη του Προγρϊμματοσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 -

ΚΩΔΛΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΛΑ

Σιμϋσ ςτόχου των κοινών δεικτών εκροών για το ϋτοσ 2023 (αναλυτικϊ ςτοιχεύα ανϊ ΕΠ)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ
ΚΘΤΘ

CO01

CO02

CO03

CO04

CO05

CO06

CO07

CO08

CO09

CO10

Ε.Σ.Ρ.Α
2014-2020

ΤΛΜΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΕΡ/ΡΕΡ *ΕΤΡΑ,ΤΑΜΕΛΟ ΣΥΝΟΧΘΣ+
ΝΟΤΛΟ
ΑΛΓΑΛΟ

ΑΦΛΚΠΣΧ
ΕΥΛΧΕΛΦΙΧΕΛΧ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ
640,00
205,00
ΥΣΩ
ΕΡΛΧΧΩΣΡΨΑΛ
ΑΦΛΚΠΣΧ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ
ΥΣΩ
470,00
141,00
ΟΑΠΒΑΡΣΩΡ
ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΕΛΧ
ΑΦΛΚΠΣΧ
ΕΥΛΧΕΛΦΙΧΕΛΧ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ
ΥΣΩ
ΟΑΠΒΑΡΣΩΡ
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ
ΧΨΘΦΛΘ ΥΟΘΡ
ΨΩΡ
ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΕΩΡ
ΑΦΛΚΠΣΧ
ΕΥΛΧΕΛΦΙΧΕΛΧ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ
ΥΣΩ
40,00
ΟΑΠΒΑΡΣΩΡ ΠΘ
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ
ΧΨΘΦΛΘ
ΑΦΛΚΠΣΧ ΡΕΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΙΧΕΛΧ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ
170,00
24,00
ΥΣΩ
ΕΡΛΧΧΩΣΡΨΑΛ
ΛΔΛΩΨΛΞΕΧ
EUR
ΕΥΕΡΔΩΧΕΛΧ ΥΣΩ
ΑΡΨΛΧΨΣΛΧΣΩΡ
ΧΕ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΧΨΘΦΛΘ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ
(ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΕΛΧ)
(ΣΧΛ
ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΕΛΧ)
ΛΔΛΩΨΛΞΕΧ
EUR
ΕΥΕΡΔΩΧΕΛΧ ΥΣΩ
ΑΡΨΛΧΨΣΛΧΣΩΡ
ΧΕ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΧΨΘΦΛΘ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ
ΑΩΘΧΘ ΨΘΧ
ΛΧΣΔΪΡΑΠΑ
ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ ΥΟΙΦΣΩΧ
ΧΕ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ΧΦΤΡΣΩ
272,00
84,00
ΥΣΩ
ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ
ΕΡΛΧΧΩΣΡΨΑΛ
ΑΩΘΧΘ ΨΣΩ
ΕΥΛΧΞΖΨΕΛΧ/ΖΨ
ΑΡΑΠΕΡΣΠΕΡΣ ΣΧ
Ω ΑΦΛΚΠΣΩ
ΕΥΛΧΞΕΨΕΩΡ ΧΕ
ΕΡΛΧΧΩΣΠΕΡΕΧ
ΨΣΥΣΚΕΧΛΕΧ
135.500,00 61.000,00
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΘΧ ΞΑΛ
ΦΩΧΛΞΘΧ
ΞΟΘΦΣΡΣΠΛΑΧ
ΞΑΛ ΥΣΟΣΩΧ
ΕΟΘΧ
ΕΥΛΧΞΕΥΨΩΡ
ΥΦΣΧΚΕΨΑ
ΡΣΛΞΣΞΩΦΛΆ
ΡΣΛΞΣΞΩΦΛΑ ΠΕ
ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΧΕ
ΕΩΦΩΗΩΡΛΞΑ

ΒΟΕΛΟ
ΑΛΓΑΛΟ

ΚΕΝΤΛΚΘ ΔΥΤΛΚΘ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ
ΛΟΝΛΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΛ ΜΑΚΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΛ ΘΡΕΛΟΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑ
ΝΘΣΛΑ
Α
ΝΛΑ
Α-ΚΑΚΘ

ΣΤΕΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΛΚΘ

ΡΕΛΟΡΟΝ ΔΥΤΛΚΘ
ΝΘΣΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΜΕΡΕΑΑ

ΕΡΑΝΕΚ

ΜΕΤΑ.ΔΘΜ
ΟΣΛΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΤΟΜΕΑ ΒΟΥΛΓΑΛΑ

ΕΛΛΑΔΑΛΤΑΛΛΑ

ΕΛΛΑΔΑΑΛΒΑΝΛΑ

120

ΕΛΛΑΔΑFYROM

990,00

1.334,00

310,00

770,00

262,00

1.010,00

130,00

494,00

3.956,00

995,00

918,00

22.527,00

390,00

1.123,00

290,00

390,00

230,00

280,00

75,00

424,00

1.540,00

225,00

786,00

13.124,00

19.488,00

100,00

10.650,00

10.800,00

50,00

600,00

200,00

51,00

96,00

20,00

30,00

10,00

100,00

600,00

80,00

40,00

70,00

2.900,00

650,00

50,00

32,00

33,00

605

ΕΛΛΑΔΑΚΥΡΟΣ

330

1.967,00

120

35.266,00

160

275

5.693.00

2.955,00

309.278.876,00

309.278.876,00

0,00

250,00

1.380,00

270,00

860,00

50.000,00

5.000,00

100.000,0
0

2.000,00

262,00

410,00

72,50

10.000,00 20.000,00 8.000,00

460,00

2.440,00

100,00

20.000,00

120.000,00

30.000,00

732,00

8.438,00

310.000,00

3.500.000,00

16.030,50

140.000

28.500

13.500

1.053.500.00

3.500.000,00

ΚΩΔΛΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΛΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ
ΚΘΤΘ

CO11

CO11a

CO12

CO12a
CO13
CO13a

CO14

CO14a

CO15

CO16

CO17

CO18

CO19

CO20

CO21

ΔΛΞΨΩΑ ΠΕ
ΨΑΧΩΨΘΨΑ
ΨΣΩΟΑΧΛΧΨΣΡ 30
MBPS
ΧΩΡΣΟΛΞΣ
ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ
ΠΘΞΣΧ ΡΕΩΡ
ΧΛΔΘΦΣΔΦΣΠΛΞΩ
Ρ ΓΦΑΠΠΩΡ
ΕΞ ΨΩΡ ΣΥΣΛΩΡ: ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ
ΔΕΔ-Π
ΧΩΡΣΟΛΞΣ
ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ
ΠΘΞΣΧ
ΑΡΑΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧ
ΠΕΡΩΡ Θ
ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΠΕΡ
ΩΡ
ΧΛΔΘΦΣΔΦΣΠΛΞΩ
Ρ ΓΦΑΠΠΩΡ
ΕΞ ΨΩΡ ΣΥΣΛΩΡ: ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ
ΔΕΔ-Π
ΧΩΡΣΟΛΞΣ
ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ
ΠΘΞΣΧ ΡΕΩΡ
ΔΦΣΠΩΡ
ΕΞ ΨΩΡ ΣΥΣΛΩΡ: ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ
ΔΕΔ-Π
ΧΩΡΣΟΛΞΣ
ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ
ΠΘΞΣΧ
ΑΡΑΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧ
ΠΕΡΩΡ Θ
ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΠΕΡ
ΩΡ ΔΦΣΠΩΡ
ΕΞ ΨΩΡ ΣΥΣΛΩΡ: ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ
ΔΕΔ-Π
ΧΩΡΣΟΛΞΣ
ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ
ΠΘΞΣΧ ΡΕΩΡ Θ
ΒΕΟΨΛΩΠΕΡΩΡ
ΓΦΑΠΠΩΡ ΨΦΑΠ
ΞΑΛ ΠΕΨΦΣ
ΧΩΡΣΟΛΞΣ
ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ
ΠΘΞΣΧ ΡΕΩΡ Θ
ΒΕΟΨΛΩΠΕΡΩΡ
ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ
ΥΟΩΨΩΡ ΣΔΩΡ
ΥΦΣΧΚΕΨΘ
ΨΤΡΣΛ/ΖΨΣΧ
ΔΩΡΑΠΛΞΣΨΘΨΑ
ΑΡΑΞΩΞΟΩΧΘΧ
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ
ΥΦΣΧΚΕΨΣΧ
ΦΩΧΛΞΆ
ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ
ΥΦΤΧΩΥΑ
ΥΣΩ
ΕΩΥΘΦΕΨΕΛΨΑΛ
ΑΥΣ
ΒΕΟΨΛΩΠΕΡΘ
ΥΑΦΣΧΘ ΡΕΦΣΩ
ΥΦΣΧΚΕΨΣΧ
ΛΧΣΔΩΡΑΠΣ
ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ
ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ
ΥΣΩ
ΕΩΥΘΦΕΨΕΛΨΑΛ
ΑΥΣ
ΒΕΟΨΛΩΠΕΡΘ
ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ
ΟΩΠΑΨΩΡ
ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ
ΦΩΧΛΞΆ
ΥΣΩ ΩΦΕΟΕΛΨΑΛ ΥΦΤΧΩΥΑ
ΑΥΣ
ΑΡΨΛΥΟΘΠΠΩΦΛΞ
Α ΠΕΨΦΑ
ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ
ΦΩΧΛΞΆ
ΥΣΩ ΩΦΕΟΕΛΨΑΛ ΥΦΤΧΩΥΑ
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15,00

80,00

ΝΟΤΛΟ
ΑΛΓΑΛΟ

4,00

22,00

ΒΟΕΛΟ
ΑΛΓΑΛΟ

6,00

10,00

ΚΕΝΤΛΚΘ ΔΥΤΛΚΘ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ
ΛΟΝΛΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΛ ΜΑΚΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΛ ΘΡΕΛΟΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑ
ΝΘΣΛΑ
Α
ΝΛΑ
Α-ΚΑΚΘ

36,40

6,70

30,00

1,40

6,70

30,00

11,00

40,00

50,00

5,00

ΣΤΕΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΛΚΘ

ΡΕΛΟΡΟΝ ΔΥΤΛΚΘ
ΝΘΣΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΑΝΕΚ

ΜΕΤΑ.ΔΘΜ
ΟΣΛΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΤΟΜΕΑ ΒΟΥΛΓΑΛΑ

ΕΛΛΑΔΑΚΥΡΟΣ

ΕΛΛΑΔΑΛΤΑΛΛΑ

ΕΛΛΑΔΑΑΛΒΑΝΛΑ

ΕΛΛΑΔΑFYROM

95,50

95,50

95,50

95,50

80,00

20,00

52,50

152,50

80,00

20,00

52,50

152,50

14,00

18,50

28,00

7,00

25,00

ΥΜΕΡΕΑΑ

7,00

13,00

15,00

32,00

4,00

206,30

8

377.90

206,30

8

259,40

30,00

19,00

354,00

8,00

19,00

31,00

33,70

39,20

5,50

0,00

70.000,00

5.000,00

10.000,00

29.600,00

1.500,00

650.000,00

473.000,00

55.000,00
30.000,00

3.400,00

15.000,00

200.000,00 20.000,00 20.000,00

75.000,00

600,00

8.000,00

24.000,00

12.000,00

60.000,00

80.000,00 25.000,00

70.000,00

80.000,00

95.000,00

14.130,00 38.000,00 65.000,00

85.000,00

13.000,00 36.000,00

714.163,00

29.194,00

65.000,00

15.000,00

661.000,00

385.000,00

20.000,00 103.976,00

80.000,00 14.500,00

100.000,0 115.000,0
0
0

3.000,00

25.000,00 203.939,00

1.242.100,00

3.000

50.000,00
1.358.693,00

24.000,00

747.000

901.794,00

200.000

11.500,00

270.000,00

1.730.476.00

970.439,00
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ΚΩΔΛΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΛΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ
ΚΘΤΘ

CO22

CO23

CO24

CO25

CO26

CO27

CO28

CO29

CO30

CO31

CO32

ΑΥΣ ΠΕΨΦΑ
ΔΑΧΛΞΘΧ
ΥΩΦΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ
Χ
ΧΩΡΣΟΛΞΘ
ΕΞΨΑΦΛΑ
ΕΥΛΦΑΡΕΛΑ
ΑΥΣΞΑΨΕΧΨΘΠΕ
ΡΣΩ ΕΔΑΦΣΩΧ
ΕΥΛΦΑΡΕΛΑ
ΕΞΨΆΦΛΑ
ΣΛΞΣΨΣΥΩΡ ΥΣΩ
ΕΡΛΧΧΩΣΡΨΑΛ ΠΕ
ΧΨΣΧΣ ΡΑ
ΑΥΣΞΨΘΧΣΩΡ
ΞΑΟΩΨΕΦΣ
ΞΑΚΕΧΨΩΧ
ΔΛΑΨΘΦΘΧΘΧ
ΑΦΛΚΠΣΧ ΡΕΩΡ ΛΧΣΔΩΡΑΠΑ
ΕΦΕΩΡΘΨΩΡ ΧΕ ΥΟΘΦΣΩΧ
ΣΡΨΣΨΘΨΕΧ ΥΣΩ ΧΦΣΡΣΩ
ΕΡΛΧΧΩΣΡΨΑΛ
ΑΦΛΚΠΣΧ
ΛΧΣΔΪΡΑΠΑ
ΕΦΕΩΡΘΨΩΡ ΥΣΩ ΥΟΙΦΣΩΧ
ΕΦΓΑΗΣΡΨΑΛ ΧΕ ΧΦΤΡΣΩ
ΒΕΟΨΛΩΠΕΡΕΧ
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΩΡ
ΩΥΣΔΣΠΩΡ
ΑΦΛΚΠΣΧ
ΕΥΛΧΕΛΦΙΧΕΛΧ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ
ΥΣΩ
ΧΩΡΕΦΓΑΗΣΡΨΑΛ
ΠΕ ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΑ
ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΑ
ΛΔΛΩΨΛΞΕΧ
EUR
ΕΥΕΡΔΩΧΕΛΧ ΥΣΩ
ΑΡΨΛΧΨΣΛΧΣΩΡ
ΧΕ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΧΨΘΦΛΘ ΧΨΣΡ
ΨΣΠΕΑ ΨΘΧ
ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ Θ
ΨΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ
ΑΡΑΥΨΩΘΧ
ΑΦΛΚΠΣΧ
ΕΥΛΧΕΛΦΙΧΕΛΧ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ
ΥΣΩ
ΕΡΛΧΧΩΣΡΨΑΛ ΓΛΑ
ΡΑ ΕΛΧΑΓΣΩΡ
ΥΦΣΝΣΡΨΑ ΡΕΑ
ΧΨΘΡ ΑΓΣΦΑ
ΑΦΛΚΠΣΧ
ΕΥΛΧΕΛΦΙΧΕΛΧ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ
ΥΣΩ
ΕΡΛΧΧΩΣΡΨΑΛ ΓΛΑ
ΡΑ ΕΛΧΑΓΣΩΡ
ΥΦΣΝΣΡΨΑ ΡΕΑ
ΧΨΘΡ ΕΨΑΛΦΕΛΑ
ΥΦΣΧΚΕΨΘ
MW
ΔΩΡΑΠΛΞΣΨΘΨΑ
ΑΥΣ
ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΕΧ
ΥΘΓΕΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΑΦΛΚΠΣΧ
ΡΣΛΞΣΞΩΦΛΆ
ΡΣΛΞΣΞΩΦΛΩΡ
ΠΕ ΞΑΟΩΨΕΦΘ
ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ
ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘΧ
ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ
ΠΕΛΩΧΘ ΨΘΧ
KWH/ΖΨΣΧ
ΕΨΘΧΛΑΧ
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ΝΟΤΛΟ
ΑΛΓΑΛΟ

ΒΟΕΛΟ
ΑΛΓΑΛΟ

ΚΕΝΤΛΚΘ ΔΥΤΛΚΘ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ
ΛΟΝΛΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΛ ΜΑΚΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΛ ΘΡΕΛΟΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑ
ΝΘΣΛΑ
Α
ΝΛΑ
Α-ΚΑΚΘ

ΣΤΕΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΛΚΘ

ΡΕΛΟΡΟΝ ΔΥΤΛΚΘ
ΝΘΣΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

1,30

126.000,00 50.000,00

19,00

20.800,00

60.000,00 44.000,00 40.000,00

60.000,00 70.000,00 75.000,00 47.489,00

6,00

12,00

10,00

225,00

40,00

15,00

10,00

175,00

30,00

400,00

16,00

83,00

300,00

55,00

80,00

2.000.000, 3.500.000,0
00
0

32,00

22,00

80,00

250,00

3,00

720,00

320,00

310,00

8.600.000,00 70.000,00 9.500.000,00

16.000,00

57.000,00

250,00

6,00

17,00

10,00

250,00

2.080.000
,00

30.000.000,00

40,00

5.800.000,0 2.200.000, 3.500.000,0 1.275.000,0 5.550.000, 1.039.350
4.008.888,89
0
00
0
0
00
,00

ΕΛΛΑΔΑΑΛΒΑΝΛΑ

ΕΛΛΑΔΑFYROM

48,54

80.000,00

356.000

50.000,00

1.152.587,54

8.251,00

167,00

979,00

1.528,00

32,00

640,00

5,50

400,00

ΕΛΛΑΔΑΛΤΑΛΛΑ

8.200,00

30,00

275,00

ΕΛΛΑΔΑΚΥΡΟΣ

35,71

32,00

15,00

ΜΕΤΑ.ΔΘΜ
ΟΣΛΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΤΟΜΕΑ ΒΟΥΛΓΑΛΑ

30,00

2.133,00

37.580.000,00

15,00

40,00

672,00

ΕΡΑΝΕΚ

34,41

10,00

55,00

ΥΜΕΡΕΑΑ

1.700,00

120,00

435.000,00

1.050.000,
00

143,00

101,00

1.261,00

1.661,00

150,00

173,50

21.000,00

25.660,00

49.069.000,00 4.950.000,00

97.827.238,89
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ΚΩΔΛΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΛΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ
ΚΘΤΘ

CO33

CO34

CO35

CO36

CO37

CO38

CO39

CO40

ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ
ΥΦΩΨΣΓΕΡΣΩΧ
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΨΩΡ
ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΞΨΘΦΛΩΡ
ΑΦΛΚΠΣΧ
ΧΦΘΧΨΕΧ
ΥΦΣΧΚΕΨΩΡ
ΧΦΘΧΨΩΡ
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΥΣΩ
ΧΩΡΔΕΣΡΨΑΛ ΧΕ
ΕΩΦΩΘ ΔΛΞΨΩΑ
ΕΞΨΛΠΩΠΕΡΘ ΨΤΡΣΛ
ΕΨΘΧΛΑ ΠΕΛΩΧΘ ΛΧΣΔΪΡΑΠΣΩ
ΨΩΡ ΕΞΥΣΠΥΩΡ CO2
ΨΩΡ ΑΕΦΛΩΡ
ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΣΩ
ΔΩΡΑΠΛΞΣΨΘΨΑ ΦΩΧΛΞΆ
ΨΩΡ ΩΥΣΔΣΠΩΡ ΥΦΤΧΩΥΑ
ΥΑΛΔΛΞΘΧ
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ Θ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ
ΥΣΩ
ΕΡΛΧΧΩΣΡΨΑΛ
ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ
ΦΩΧΛΞΆ
ΥΣΩ ΞΑΟΩΥΨΕΨΑΛ ΥΦΤΧΩΥΑ
ΑΥΣ
ΒΕΟΨΛΩΠΕΡΕΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ
ΩΓΕΛΑΧ
ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ
ΦΩΧΛΞΆ
ΥΣΩ ΗΕΛ ΧΕ
ΥΦΤΧΩΥΑ
ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΠΕ
ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΕΧ
ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡ
ΘΧ ΑΧΨΛΞΘΧ
ΑΡΑΥΨΩΘΧ
ΑΡΣΛΧΨΣΛ ΧΩΦΣΛ ΨΕΨΦΑΓΩΡΛΞΆ
ΥΣΩ
ΠΖΨΦΑ
ΔΘΠΛΣΩΦΓΣΩΡΨΑ
ΛΘ
ΑΥΣΞΑΚΛΧΨΑΡΨΑ
Λ ΧΕ ΑΧΨΛΞΕΧ
ΥΕΦΛΣΧΕΧ
ΔΘΠΣΧΛΑ Θ
ΨΕΨΦΑΓΩΡΛΞΆ
ΕΠΥΣΦΛΞΑ
ΠΖΨΦΑ
ΞΨΘΦΛΑ ΥΣΩ
ΞΨΛΗΣΡΨΑΛ Θ
ΑΡΑΞΑΛΡΛΗΣΡΨΑΛ
ΧΕ ΑΧΨΛΞΕΧ
ΥΕΦΛΣΧΕΧ
ΞΑΨΣΛΞΛΕΧ ΥΣΩ ΠΣΡΆΔΕΧ
ΑΥΣΞΑΚΛΧΨΑΡΨΑ ΧΨΖΓΑΧΘΧ
Λ ΧΕ ΑΧΨΛΞΕΧ
ΥΕΦΛΣΧΕΧ
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ΝΟΤΛΟ
ΑΛΓΑΛΟ

ΒΟΕΛΟ
ΑΛΓΑΛΟ

ΚΕΝΤΛΚΘ ΔΥΤΛΚΘ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ
ΛΟΝΛΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΛ ΜΑΚΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΛ ΘΡΕΛΟΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑ
ΝΘΣΛΑ
Α
ΝΛΑ
Α-ΚΑΚΘ

ΣΤΕΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΛΚΘ

ΡΕΛΟΡΟΝ ΔΥΤΛΚΘ
ΝΘΣΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΜΕΡΕΑΑ

ΕΡΑΝΕΚ

ΜΕΤΑ.ΔΘΜ
ΟΣΛΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΤΟΜΕΑ ΒΟΥΛΓΑΛΑ

ΕΛΛΑΔΑΚΥΡΟΣ

ΕΛΛΑΔΑΛΤΑΛΛΑ

ΕΛΛΑΔΑΑΛΒΑΝΛΑ

ΕΛΛΑΔΑFYROM

130.000,00

150.000,00

500.000,00

29.148,00

4.599,00

392,00

315,00

24.000,00

6.050,00

9.900,00

8.904,00

1.860,00

1.210,00

2.400,00

2.150,00

2.000,00

4.000,00

1.500,00

305.000,00

40.900,00

183.000,0
110.000,00
0

1.000,00 1.500.000,00

8.000,00

391,00

234,00

2.000,00 1.200,00

584,00

20.597,00

120,00

99,00

540,00

2.950,00

1.600,00

1.200,00

1.200.000,0 268.859,0
250.000,00
0
0

350.000,0 116.930,0
50.000,00
0
0

150.000,00

50.000,00 203.939,00

200.000,00 75.000,00

40.000,00

500.000,00

271.690,00

100.000,0
0

2.600,00

53.000,00

180.000,0
15.200,00
0

5.400,00

9.000,00

900,00

2.000.000,00

25.000,00

2.673,00

160.000,00

197.148,00

23.875,00

102.733,00

24.610,00

632.000

1500

3.239.228,00

1.086.690,00

130.000,00

4.054.100.00

8.900,00

0,00
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ΕΡΕΝΔ/Κ
ΜΟΝΑΔ
ΤΛΜΘ
Θ
ΕΡΕΝΔ/ΚΘ
ΚΩΔΛΚ
ΚΕΜΑΤΛΚΟ
Α
ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΚΩΔΛΚΟΥ
ΣΤΟΧΟ
ΡΟΤ/ΤΑ ΡΟΤ/ΤΑ
ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ
ΟΣ
Σ ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΤΘΣ
Σ
(ΚΩΔΛΚΟ
(ΤΛΤΛΟΣ)
ΘΣ
Σ)
ΑΝΑΡΤΥΞΘ
ΑΝΚΩΡΛΝ
ΟΥ
ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘ
ΜΕΤΑΥΚΜ
ΔΥΝΑΜΛΚΟ
ΤΑ,
ΛΣΘ ΤΟΥ
Υ,
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤ
ΔΘΜΟΣΛΟΥ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣ
ΘΤΑ &
ΤΟΜΕΑ
Θ & ΔΛΑ
ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ
ΒΛΟΥ
ΜΑΚΘΣΘ
Ρρόςβαςθ ςτθν
απαςχόλθςθ για
αναηθτοφντεσ
κζςθ εργαςίασ
και οικονομικά
μθ ενεργά
άτομα,
ςυμπεριλαμβαν
ομζνων των
μακροχρόνια
ανζργων και
των ατόμων που
8i
149.307
0
0
ζχουν αποκοπεί
επί μακρόν από
τθν αγορά
εργαςίασ, μζςω
επίςθσ τοπικϊν
πρωτοβουλιϊν
για τθν
απαςχόλθςθ και
υποςτιριξθ τθσ
κινθτικότθτασ
των
εργαηομζνων
Βιϊςιμθ ζνταξθ
ςτθν αγορά
ΑΝΕΓΟΛ,
εργαςίασ των
ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕ
214.21
ΑΛΚΜΟ
νζων,
CO01
ΝΩΝ ΚΑΛ ΤΩΝ
8
1
Σ
ειδικότερα για
ΜΑΚΟΧΟΝΛΑ
8ii
24.152
0
0
αυτοφσ που
ΑΝΕΓΩΝ
βρίςκονται
εκτόσ εργαςίασ,
εκπαίδευςθσ ι
κατάρτιςθσ.
Αυτοαπαςχόλθς
θ,
επιχειρθματικότ
8iii
0
0
0
θτα &
δθμιουργία
επιχειριςεων
Λςότθτα μεταξφ
ανδρϊν και
γυναικϊν ςε
όλουσ τουσ
τομείσ, μεταξφ
άλλων όςον
αφορά τθν
8iv
πρόςβαςθ ςτθν
37.605
0
0
απαςχόλθςθ,
τθν εξζλιξθ τθσ
επαγγελματικισ
ςταδιοδρομίασ,
τθν ςυμφιλίωςθ
τθσ
επαγγελματικισ

ΣΥΝΟΛ
Ο Ε.Ρ.

ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ

ΑΝΑΤΟΛΛ
ΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝ
ΛΑ &
ΚΑΚΘ

ΚΕΝΤΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝ
ΛΑ

ΔΥΤΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝ
ΛΑ

ΘΡΕΛ
ΟΣ

ΚΕΣΣΑΛ
ΛΑ

ΛΟΝΛ
Α
ΝΘΣΛ
Α

ΔΥΤΛΚ
Θ
ΕΛΛΑΔ
Α

ΣΤΕΕ
Α
ΕΛΛΑΔ
Α

ΑΤΤΛΚ
Θ

ΡΕΛΟΡ/Σ
ΟΣ

ΒΟΕΛ
Ο
ΑΛΓΑΛ
Ο

ΝΟΤΛ
Ο
ΑΛΓΑΛ
Ο

ΚΘΤ
Θ

0

0

0

0

0

320

1.000

0

0

0

0

300

0

150.92
7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.152

142

210

0

0

0

140

100

60

0

1.527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37.605

700

0

175

0

0

0
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9i

9

32.946

9v

9vi

και τθσ
ιδιωτικισ ηωισ
και τθν
προϊκθςθ τθσ
ίςθσ αμοιβισ
για ίςθ εργαςία.
Ενεργζσ
πολιτικζσ
ζνταξθσ με
ςκοπό, μεταξφ
άλλων, τθν
προϊκθςθ τθσ
ιςότθτασ των
ευκαιριϊν, τθσ
ενεργοφ
ςυμμετοχισ και
τθσ βελτίωςθσ
τθσ
απαςχολθςιμότ
θτασ
Ρροϊκθςθ τθσ
Κοινωνικισ
Οικονομίασ και
τθσ Κοινωνικισ
Επιχειρθματικότ
θτασ
Στρατθγικζσ
Τοπικισ
Ανάπτυξθσ με
Ρρωτοβουλία
Τοπικϊν
Κοινοτιτων»
(ΤΑΡΤΚ – CLLDs)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ COO1

CO02

ΜΑΚΟΧΟΝΛΑ
ΑΝΕΓΟΛ

8

69.616

ΑΛΚΜΟ
Σ

8i

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

8iv

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

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ COO2

CO05

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΛ,
ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕ
ΝΩΝ ΚΑΛ ΤΩΝ
ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝ
ΩΝ

8

180.88
2

ΑΛΚΜΟ
Σ

0

0

0

0

0

0

0

800

0

0

2.800

13.00
0

600

700

0

1.200

19.100

11.060

0

0

0

0

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.115

0

0

0

0

0

0

375

0

0

1.356

0

0

0

0

0

1.000

2.731

222.124

0

0

700

0

230

375

942

530

2.356

2.800

13.00
0

740

800

360

2.200

247.15
7

89.586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89.586

89.586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89.586

87.747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87.747
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8v

9

800

9i

επαγγελματικισ
και τθσ
ιδιωτικισ ηωισ
και τθν
προϊκθςθ τθσ
ίςθσ αμοιβισ
για ίςθ εργαςία.
Ενίςχυςθ τθσ
προςαρμοςτικό
τθτασ των
επιχειριςεων
και των
επιχειρθματιϊν
Ενεργζσ
πολιτικζσ
ζνταξθσ με
ςκοπό, μεταξφ
άλλων, τθν
προϊκθςθ τθσ
ιςότθτασ των
ευκαιριϊν, τθσ
ενεργοφ
ςυμμετοχισ και
τθσ βελτίωςθσ
τθσ
απαςχολθςιμότ
θτασ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ COO5

CO12

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ
ΗΟΥΝΕ ΣΕ ΝΟΛΚΟΚΥΛΑ
ΑΝΕΓΩΝ

9

33.000

ΑΛΚΜΟ
Σ

9iv

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

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ CO12

CO15

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

9ii

9

29.651

ΑΛΚΜΟ
Σ

9iii

Κοινωνικοοικον
ομικι
ενςωμάτωςθ
περικωριοποιθμ
ζνων
κοινοτιτων (π.χ.
ομά)
Καταπολζμθςθ
κάκε μορφισ
διακρίςεων και
τθν προϊκθςθ
τθσ ιςότθτασ
των ευκαιριϊν

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ CO15

CO16

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕ
ΑΝΑΡΘΛΑ

9

9.629

ΑΛΚΜΟ
Σ

9iii

Καταπολζμθςθ
κάκε μορφισ
διακρίςεων και
τθν προϊκθςθ
τθσ ιςότθτασ
των ευκαιριϊν

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ CO16

CO17

ΑΛΛΑ
ΜΕΛΟΝΕΚΤΟΥΝΤΑ
ΑΤΟΜΑ

9

78.224

ΑΛΚΜΟ
Σ

9i

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

0

0

90.000

0

0

0

0

1.000

60

0

600

0

1.200

200

75

0

93.135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800

0

0

0

0

0

800

87.747

0

90.000

0

0

0

0

1.000

60

0

1.400

0

1.200

200

75

0

181.68
2

0

0

0

0

0

0

0

13.000

0

0

0

0

15.000

5.000

0

0

33.000

0

0

0

0

0

0

0

13.000

0

0

0

0

15.000

5.000

0

0

33.000

0

0

0

1.200

0

0

2.250

350

1.850

800

5.500

750

2.500

400

240

22.840

100

6811

7.000

6500

211

0

0

0

1.200

13.500

0

0

2.250

350

2.061

800

5.500

750

2500

400

340

29.651

0

0

0

0

1.000

0

530

0

450

739

0

5.500

300

400

520

190

9.629

0

0

0

0

1.000

0

530

0

450

739

0

5.500

300

400

520

190

9.629

0

0

0

2.600

0

0

0

0

0

6.857

0

7.000

0

280

0

0

16.737
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9iii

9iv

9v

9vi

απαςχολθςιμότ
θτασ
Καταπολζμθςθ
κάκε μορφισ
διακρίςεων και
τθν προϊκθςθ
τθσ ιςότθτασ
των ευκαιριϊν
Βελτίωςθ τθσ
πρόςβαςθσ ςε
οικονομικά
προςιτζσ,
βιϊςιμεσ και
υψθλισ
ποιότθτασ
υπθρεςίεσ
Ρροϊκθςθ τθσ
Κοινωνικισ
Οικονομίασ και
τθσ Κοινωνικισ
Επιχειρθματικότ
θτασ
Στρατθγικζσ
Τοπικισ
Ανάπτυξθσ με
Ρρωτοβουλία
Τοπικϊν
Κοινοτιτων»
(ΤΑΡΤΚ – CLLDs)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ CO17

CO20

8

85

8vii

9

20

9vi

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

ΑΛΚΜΟ
Σ

11

15

11i

Ενδυνάμωςθ
των κεςμϊν τθσ
αγοράσ
εργαςίασ
Στρατθγικζσ
Τοπικισ
Ανάπτυξθσ με
Ρρωτοβουλία
Τοπικϊν
Κοινοτιτων»
(ΤΑΡΤΚ – CLLDs)
Ενίςχυςθ τθσ
κεςμικισ
ικανότθτασ και
τθσ
αποτελεςματικό
τθτασ των
δθμόςιων
διοικιςεων και
των δθμόςιων
υπθρεςιϊν που
ςυνδζονται με
τθν υλοποίθςθ
του ΕΤΡΑ και
προσ ςτιριξθ
ενεργειϊν όςον
αφορά τθ
κεςμικι
ικανότθτα και
τθν
αποτελεςματικό
τθτα τθσ
δθμόςιασ
διοίκθςθσ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ CO20

CO22

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

11

30

ΑΛΚΜΟ
Σ

11i

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

0

0

0

0

0

0
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0

0
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800

3.345

1.700

2.000

0

0

8.010

0

0
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0

12.857

0

2.500

0

0

0

6.940
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11.00
0

0

0

48.297
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0

0

0

0

0

1.200

0

0

0

0

2.350
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0

0

3.680

0
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0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0
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0

0

0

7.600

0

12.857

59

3.700

0

6.963
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17.28
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15.550

13.41
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0

0

78.224
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

20

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

85

0

15

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

120

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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των δθμόςιων
υπθρεςιϊν που
ςυνδζονται με
τθν υλοποίθςθ
του ΕΤΡΑ και
προσ ςτιριξθ
ενεργειϊν όςον
αφορά τθ
κεςμικι
ικανότθτα και
τθν
αποτελεςματικό
τθτα τθσ
δθμόςιασ
διοίκθςθσ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ CO22

8iii

8

2.970

8v

CO23

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

ΑΛΚΜΟ
Σ
9i

9

1.762

9v

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ CO23
8
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΜΑΤΛΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
9
11

Αυτοαπαςχόλθς
θ,
επιχειρθματικότ
θτα &
δθμιουργία
επιχειριςεων
Ενίςχυςθ τθσ
προςαρμοςτικό
τθτασ των
επιχειριςεων
και των
επιχειρθματιϊν
Ενεργζσ
πολιτικζσ
ζνταξθσ με
ςκοπό, μεταξφ
άλλων, τθν
προϊκθςθ τθσ
ιςότθτασ των
ευκαιριϊν, τθσ
ενεργοφ
ςυμμετοχισ και
τθσ βελτίωςθσ
τθσ
απαςχολθςιμότ
θτασ
Ρροϊκθςθ τθσ
Κοινωνικισ
Οικονομίασ και
τθσ Κοινωνικισ
Επιχειρθματικότ
θτασ

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

120

0

0

1.501

0

225

0

51

0

10

163

0

290

350

40

0

220

2.850

0

0

0

0

0

0

0

210

0

0

0

0

0

0

0

0

210

497

0

0

0

40

8

0

185

20

138

50

265

250

30

69

0

1.552

497

0

1.501

0

265

8

51

395

30

301

170

555

600

70

69

220

4.732

466.840
161.153
45

34

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

CR01
(ΡΑΝ)

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΚΩΔΛΚΟΥ

ΑΝΕΓΟΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΡΟΥ ΟΛΟΚΛΘΩΝΟΥΝ
ΤΘΝ ΡΑΕΜΒΑΣΘ ΡΟΥ
ΥΡΟΣΤΘΛΗΕΤΑΛ ΑΡΟ ΤΘΝ
ΡΑΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘ
Σ

ΡΟΣΟΣΤΟ
(7)

ΚΕΜΑΤΛΚΟ
Σ ΣΤΟΧΟΣ

8

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CRO1 (ΡΑΝ)
ΑΝΕΓΟΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΡΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΡΟΣΦΟΑ ΕΓΑΣΛΑΣ,
CRO2
ΣΥΝΕΧΛΗΟΜΕΝΘ
ΡΟΣΟΣΤΟ
8
(ΡΑΝ)
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ, ΜΑΚΘΤΕΛΑ
(7)
'Θ ΡΑΚΤΛΚΘ ΑΣΚΘΣΘ,
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘ ΛΘΞΘ
ΤΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CRO2 (ΡΑΝ)

ΕΡΕΝΔ/Κ
Θ
ΡΟΤ/ΤΑ
(ΚΩΔΛΚΟΣ)

8ii

8ii

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

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

8

ΡΟΣΟΣΤΟ
(7)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CRO3
ΑΝΕΓΟΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ/ΚΑΤΑΤΛΣΘ 'Θ
ΡΟΥ ΑΡΟΚΤΟΥΝ
CRO3
ΕΞΕΛΔΛΕΚΥΣΘ 'Θ ΡΟΥ
ΡΟΣΟΣΤΟ
8
(ΡΑΝ)
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΕΣΘ
(7)
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΣΥΜΡ/ΝΘΣ
ΤΘΣ ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘ ΛΘΞΘ
ΤΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CRO3 (ΡΑΝ)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΕΣΘ ΕΓΑΣΛΑΣ
ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘ
CR04
Σ ΤΘΣ ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ
ΑΛΚΜΟΣ
8
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘ ΛΘΞΘ
ΤΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ
(2)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CRO4
ΜΑΚΟΧΟΝΛΑ ΑΝΕΓΟΛ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ
CR04
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΟΛΟΚΛΘΩΝΟΥΝ ΤΘΝ
(ΡΑΝ)
(7)
ΡΑΕΜΒΑΣΘ ΡΟΥ
ΥΡΟΣΤΘΛΗΕΤΑΛ ΑΡΟ ΤΘΝ

ΡΟΤ/ΤΑ

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

8i

CRO3
(ΕΚΤ)

ΕΡΕΝΔ/ΚΘ
(ΤΛΤΛΟΣ)

8v

8ii

8ii

Ρρόςβαςθ των
ανζργων ςτθν
απαςχόλθςθ, με
ζμφαςθ ςε
μακροχρόνια
ανζργουσ, γυναίκεσ
και ανζργουσ 30 ζωσ
44 ετϊν
Ρροςαρμογι των
επιχειριςεων και των
εργαηόμενων τουσ ςτισ
νζεσ αναπτυξιακζσ
απαιτιςεισ,
ειδικότερα των
επιχειριςεων που
διακζτουν τα
ηθτοφμενα
χαρακτθριςτικά του
νζου αναπτυξιακοφ
υποδείγματοσ τθσ
χϊρασ
Βιϊςιμθ ζνταξθ ςτθν
αγορά εργαςίασ των
νζων, ειδικότερα για
αυτοφσ που
βρίςκονται εκτόσ
εργαςίασ,
εκπαίδευςθσ ι
κατάρτιςθσ.

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

8iii

Αυτοαπαςχόλθςθ,
επιχειρθματικότθτα &
δθμιουργία
επιχειριςεων

8ii

Αφξθςθ τθσ
απαςχόλθςθσ
ςυμπεριλαμβανομζνθ
σ τθσ
αυτοαπαςχόλθςθσ &

ΣΥΝΟΛ
Ο Ε.Ρ.

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ

ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ

ΑΝΑΡΤΥΞΘ
ΑΝΚΩΡΛΝΟ
Υ
ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ,
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ
& ΔΛΑ ΒΛΟΥ
ΜΑΚΘΣΘ

ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ,
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤ
Α & ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝΛ
Α & ΚΑΚΘ

ΚΕΝΤΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝΛ
Α

ΔΥΤΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝΛ
Α

ΘΡΕΛΟ
Σ

ΚΕΣΣΑΛΛ
Α

ΛΟΝΛΑ
ΝΘΣΛ
Α

ΔΥΤΛΚΘ
ΕΛΛΑΔ
Α

ΣΤΕΕΑ
ΕΛΛΑΔ
Α

ΜΕΤΑΥΚΜΛΣ
Θ ΤΟΥ
ΔΘΜΟΣΛΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΤΤΛΚ
Θ

ΡΕΛΟΡ/ΣΟ
Σ

ΒΟΕΛ
Ο
ΑΛΓΑΛΟ

ΝΟΤΛΟ
ΑΛΓΑΛ
Ο

ΚΘΤ
Θ

93%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93%

Ø

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ø

52%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52%

Ø

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ø

650

0

0

0

0

0

0

0

126

450

0

0

0

0

180

0

1.406

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

65%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65%

Ø

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ø

44%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44%

Ø

0

60

0

0

0

0

0

126

450

0

0

0

0

180

0

Ø

0

0

0

0

0

0

0

0

189

0

0

0

0

0

54

0

243

0

0

0

0

0

0

0

0

189

0

0

0

0

0

54

0

243

93%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΚΩΔΛΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘ
Σ

ΚΕΜΑΤΛΚΟ
Σ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΡΕΝΔ/Κ
Θ
ΡΟΤ/ΤΑ
(ΚΩΔΛΚΟΣ)

ΡΑΝ

ΕΡΕΝΔ/ΚΘ
(ΤΛΤΛΟΣ)

ΡΟΤ/ΤΑ

CR05

ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ

ΑΝΑΡΤΥΞΘ
ΑΝΚΩΡΛΝΟ
Υ
ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ,
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ
& ΔΛΑ ΒΛΟΥ
ΜΑΚΘΣΘ

ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ,
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤ
Α & ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝΛ
Α & ΚΑΚΘ

ΚΕΝΤΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝΛ
Α

ΔΥΤΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝΛ
Α

ΘΡΕΛΟ
Σ

ΚΕΣΣΑΛΛ
Α

ΛΟΝΛΑ
ΝΘΣΛ
Α

ΔΥΤΛΚΘ
ΕΛΛΑΔ
Α

ΣΤΕΕΑ
ΕΛΛΑΔ
Α

ΜΕΤΑΥΚΜΛΣ
Θ ΤΟΥ
ΔΘΜΟΣΛΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΤΤΛΚ
Θ

ΡΕΛΟΡ/ΣΟ
Σ

ΒΟΕΛ
Ο
ΑΛΓΑΛΟ

ΝΟΤΛΟ
ΑΛΓΑΛ
Ο

ΚΘΤ
Θ

βελτίωςθ των
δεξιοτιτων των νζων
ζωσ 29 ετϊν (ΕΚΤ)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR04 (ΡΑΝ)

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

ΣΥΝΟΛ
Ο Ε.Ρ.

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ

9ii

9iii
ΑΛΚΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR05
ΜΑΚΟΧΟΝΛΑ ΑΝΕΓΟΛ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΡΟΣΦΟΑ
ΕΓΑΣΛΑΣ,
CR05
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΕΧΛΗΟΜΕΝΘΣ
(ΡΑΝ)
(7)
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ, ΜΕΚΘΤΕΛΑΣ
'Θ ΡΑΚΤΛΚΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ,
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘ ΛΘΞΘ
ΤΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR05 (ΡΑΝ)
ΜΑΚΟΧΟΝΛΑ ΑΝΕΓΟΛ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ / ΚΑΤΑΤΛΣΘ
CR06
'Θ ΡΟΥ ΑΡΟΚΤΟΥΝ
ΡΟΣΟΣΤΟ
(ΡΑΝ)
ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ 'Θ ΡΟΥ
(7)
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΕΣΘ
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΑΜΕΣΩΣ
ΜΕΤΑ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ (4)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR06 (ΡΑΝ)
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΜΘ ΕΝΕΓΟΛ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ
ΒΛΣΚΟΝΤΑΛ ΕΚΤΟΣ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 'Θ
CR07
ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΟΛ ΟΡΟΛΟΛ
ΡΟΣΟΣΤΟ
(ΡΑΝ)
ΟΛΟΚΛΘΩΝΟΥΝ ΤΘΝ
ΡΑΕΜΒΑΣΘ ΡΟΥ
ΥΡΟΣΤΘΛΗΕΤΑΛ ΑΡΟ ΤΘΝ
ΡΑΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR07 (ΡΑΝ)
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΜΘ ΕΝΕΓΟΛ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ
ΒΛΣΚΟΝΤΑΛ ΕΚΤΟΣ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 'Θ
ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΟΛ ΟΡΟΛΟΛ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΡΟΣΦΟΑ
CR08
ΕΓΑΣΛΑΣ,
ΡΟΣΟΣΤΟ
(ΡΑΝ)
ΣΥΝΕΧΛΗΟΜΕΝΘΣ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ, ΜΑΚΘΤΕΛΑΣ
'Θ ΡΑΚΤΛΚΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘ ΛΘΞΘ
ΤΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ
(5)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR08 (ΡΑΝ)
CR09
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΜΘ ΕΝΕΓΟΛ
ΡΟΣΟΣΤΟ
(ΡΑΝ)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ

9
9iv

9vi

8

8

8

8

8

8ii

Κοινωνικοοικονομικι
ενςωμάτωςθ
περικωριοποιθμζνων
κοινοτιτων (π.χ.
ομά)
Καταπολζμθςθ κάκε
μορφισ διακρίςεων
και τθν προϊκθςθ τθσ
ιςότθτασ των
ευκαιριϊν
Βελτίωςθ τθσ
πρόςβαςθσ ςε
οικονομικά προςιτζσ,
βιϊςιμεσ και υψθλισ
ποιότθτασ υπθρεςίεσ
Στρατθγικζσ Τοπικισ
Ανάπτυξθσ με
Ρρωτοβουλία
Τοπικϊν Κοινοτιτων»
(ΤΑΡΤΚ – CLLDs)
Αφξθςθ τθσ
απαςχόλθςθσ
ςυμπεριλαμβανομζνθ
σ τθσ
αυτοαπαςχόλθςθσ &
βελτίωςθ των
δεξιοτιτων των νζων
ζωσ 29 ετϊν (ΕΚΤ)

8ii

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

8ii

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

8ii

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

8ii

Αφξθςθ τθσ
απαςχόλθςθσ

Ø

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ø

0

0

0

0

0

0

97

2.025

0

550

80

0

150

0

80

0

2.982

0

0

0

0

0

0

0

0

79

105

80

0

0

0

125

0

389

0

0

0

0

0

0

0

0

660

0

0

0

0

0

810

0

1.470

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

97

2.025

769

655

160

0

150

0

1.015

0

4.871

52%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52%

Ø

0

0

0

0

0

97

2.025

769

655

160

0

150

0

1.015

0

Ø

44%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44%

Ø

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ø

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ΚΩΔΛΚΟ
Σ

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΚΩΔΛΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘ
Σ

ΒΛΣΚΟΝΤΑΛ ΕΚΤΟΣ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 'Θ
ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΡΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ / ΚΑΤΑΤΛΣΘ
ΡΟΥ ΑΡΟΚΤΟΥΝ
ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ 'Θ ΡΟΥ
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΕΣΘ
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ
ΣΥΜΡΕ/ΝΘΣ ΚΑΛ ΤΘΣ
ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ,
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘ ΛΘΞΘ
ΤΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ
(6)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR09 (ΡΑΝ)

ΚΕΜΑΤΛΚΟ
Σ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΡΕΝΔ/Κ
Θ
ΡΟΤ/ΤΑ
(ΚΩΔΛΚΟΣ)

ΕΡΕΝΔ/ΚΘ
(ΤΛΤΛΟΣ)

ΡΟΤ/ΤΑ

ΣΥΝΟΛ
Ο Ε.Ρ.

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ

ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ

ΑΝΑΡΤΥΞΘ
ΑΝΚΩΡΛΝΟ
Υ
ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ,
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ
& ΔΛΑ ΒΛΟΥ
ΜΑΚΘΣΘ

ΜΕΤΑΥΚΜΛΣ
Θ ΤΟΥ
ΔΘΜΟΣΛΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ,
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤ
Α & ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝΛ
Α & ΚΑΚΘ

ΚΕΝΤΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝΛ
Α

ΔΥΤΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝΛ
Α

ΘΡΕΛΟ
Σ

ΚΕΣΣΑΛΛ
Α

ΛΟΝΛΑ
ΝΘΣΛ
Α

ΔΥΤΛΚΘ
ΕΛΛΑΔ
Α

ΣΤΕΕΑ
ΕΛΛΑΔ
Α

ΑΤΤΛΚ
Θ

ΡΕΛΟΡ/ΣΟ
Σ

ΒΟΕΛ
Ο
ΑΛΓΑΛΟ

ΝΟΤΛΟ
ΑΛΓΑΛ
Ο

ΚΘΤ
Θ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ (Λ):
1. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR03 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ
ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ.
2. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR04 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ
ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ.
3. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR05 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ
ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ.

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ (ΡΑΝ) (ΛΛ) - ΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΘΣ ΡΑΝ ΑΦΟΟΥΝ ΣΕ ΚΟΛΝΘ ΣΤΟΧΟΚΕΤΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΛΜΕΟΥΣ ΘΛΛΚΛΑΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ 15 - 24 & 25 - 29 ΕΤΩΝ:
4 & 5 & 6: ΟΛ ΕΝ ΛΟΓΩ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΑΦΟΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑΓΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑΣ ΔΕΛΚΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΡΑΝ
7. CRO1: ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 85% & ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 93% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ
ΑΛΛΑΓΘΣ
CR02: ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 31% & ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 52% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ
ΑΛΛΑΓΘΣ
CR03 (ΕΚΤ): ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 55% & ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 65% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ
ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ
CR03 (ΡΑΝ): ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 31% & ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 44% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ
ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ
CRO4: ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 85% & ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 93% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ
ΑΛΛΑΓΘΣ
CR05: ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 31% & ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 52% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ
ΑΛΛΑΓΘΣ
CR06 (ΡΑΝ): ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 31% & ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 44% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ
ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ

37

ΕΡΛΣΚΟΡΘΣΘ ΤΩΝ ΔΕΛΚΤΩΝ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΛΧ/ΚΩΝ ΡΟΓ/ΤΩΝ ΕΚΤ ΤΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΚΘΣ ΡΕΛΟΔΟΥ 2014 - 2020
ΚΩΔΛΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΚΩΔΛΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΕΡΕΝΔ/ΚΘ
ΡΟΤ/ΤΑ
(ΚΩΔΛΚΟΣ)

8i

CR06

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΡΟΥ
ΚΑΤΕΧΟΥΝ
ΚΕΣΘ
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ,
ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘΣ
ΤΘΣ
ΑΥΤΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ,
ΕΝΤΟΣ ΕΞΛ (6) ΜΘΝΩΝ
ΑΡΟ ΤΘ
ΛΘΞΘ
ΤΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
ΤΟΥΣ
(1)

ΡΟΣΟΣΤΟ
(7)
8
8ii

8iii

ΑΛΚΜΟΣ
9

9vi

ΕΡΕΝΔ/ΚΘ
ΡΟΤ/ΤΑ
(ΤΛΤΛΟΣ)

Ρρόςβαςθ
των
ανζργων
ςτθν
απαςχόλθςθ,
με
ζμφαςθ
ςε
μακροχρόνια
ανζργουσ, γυναίκεσ
και ανζργουσ 30
ζωσ 44 ετϊν
Βιϊςιμθ
ζνταξθ
ςτθν
αγορά
εργαςίασ των νζων,
ειδικότερα
για
αυτοφσ
που
βρίςκονται εκτόσ
εργαςίασ,
εκπαίδευςθσ
ι
κατάρτιςθσ.
Αυτοαπαςχόλθςθ,
επιχειρθματικότθτα
&
δθμιουργία
επιχειριςεων
Στρατθγικζσ
Τοπικισ Ανάπτυξθσ
με
Ρρωτοβουλία
Τοπικϊν
Κοινοτιτων»
(ΤΑΡΤΚ – CLLDs)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR06

CR07

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΕ
ΒΕΛΤΛΩΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
ΣΤΘΝ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΛΑΣ
ΕΝΤΟΣ ΕΞΛ (6) ΜΘΝΩΝ
ΑΡΠ ΤΘ
ΛΘΞΘ
ΤΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
ΤΟΥΣ
(2)

8v

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

9v

Αφξθςθ
τθσ
απαςχόλθςθσ
κοινωνικά
ευπακϊν ομάδων,
τόςο με τθν ζναρξθ
επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ,
όςο και με κάλυψθ
κζςεων
απαςχόλθςθσ
ςε
κοινωνικζσ
επιχειριςεισ

ΑΛΚΜΟΣ
&
8
ΡΟΣΟΣΤΟ
(7)
(ΕΡΑΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR07

CR09

ΜΕΛΟΝΕΚΤΟΥΝΤΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΡΟΥ
ΚΑΤΕΧΟΥΝ
ΚΕΣΘ
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ
ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘΣ
ΤΘΣ
ΑΥΤΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ,
ΕΝΤΟΣ ΕΞΛ (6) ΜΘΝΩΝ
ΑΡΟ ΤΘ
ΛΘΞΘ
ΤΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
ΤΟΥΣ
(3)

ΑΛΚΜΟΣ

9

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR09
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΕ
ΣΥΝΕΧΛΗΟΜΕΝΘ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ,
ΣΕ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ
ΡΟΥ
CR10
ΟΔΘΓΟΥΝ
ΣΕ
ΡΟΣΟΣΤΟ
8
(ΡΑΝ)
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΟ ΡΟΣΟΝ,
(7)
ΜΑΚΘΤΕΛΑ 'Θ ΡΑΚΤΛΚΘ
ΑΣΚΘΣΘ ΕΝΤΟΣ ΕΞΛ (6)
ΜΘΝΩΝ ΑΡΟ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
ΤΟΥΣ
(4)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR10 (ΡΑΝ)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΡΟΥ
CR11
ΕΓΑΗΟΝΤΑΛ ΕΝΤΟΣ ΕΞΛ (6)
ΡΟΣΟΣΤΟ
8
(ΡΑΝ)
ΜΘΝΩΝ ΑΡΟ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΘΣ
(7)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
ΤΟΥΣ

8ii

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

8ii

Βιϊςιμθ
ζνταξθ
ςτθν
αγορά
εργαςίασ των νζων,
ειδικότερα
για

ΣΥΝΟΛΟ
Ε.Ρ.

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ

ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ

ΑΝΑΡΤΥΞΘ
ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ,
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ
& ΔΛΑ ΒΛΟΥ
ΜΑΚΘΣΘ

ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘ
ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΛΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ,
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ
& ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ
& ΚΑΚΘ

ΚΕΝΤΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ

ΔΥΤΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ

ΘΡΕΛΟΣ

ΚΕΣΣΑΛΛΑ

ΛΟΝΛΑ
ΝΘΣΛΑ

ΔΥΤΛΚΘ
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΛΚΘ

ΡΕΛΟΡ/ΣΟΣ

ΒΟΕΛΟ
ΑΛΓΑΛΟ

ΝΟΤΛΟ
ΑΛΓΑΛΟ

ΚΘΤΘ

40%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40%

40%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40%

0

0

0

0

0

158

0

128

0

0

0

0

126

0

0

0

412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

490

0

0

0

0

0

0

490

Ø

0

0

0

0

158

0

128

0

490

0

0

126

0

0

0

Ø

0

0

25%

0

0

0

0

750

60

0

0

0

900

0

75

0

1.785

0

0

Ø

0

0

0

0

750

60

0

0

0

900

0

75

0

1.785

0

0

0

0

0

0

0

696

0

0

0

0

900

300

0

0

1.896

0

0

0

0

0

0

0

696

0

0

0

0

900

300

0

0

1.896

28%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28%

Ø

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ø

26%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26%
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ΕΡΛΣΚΟΡΘΣΘ ΤΩΝ ΔΕΛΚΤΩΝ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΛΧ/ΚΩΝ ΡΟΓ/ΤΩΝ ΕΚΤ ΤΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΚΘΣ ΡΕΛΟΔΟΥ 2014 - 2020
ΚΩΔΛΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΚΩΔΛΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΕΡΕΝΔ/ΚΘ
ΡΟΤ/ΤΑ
(ΚΩΔΛΚΟΣ)

(5)

ΕΡΕΝΔ/ΚΘ
ΡΟΤ/ΤΑ
(ΤΛΤΛΟΣ)

CR12
(ΡΑΝ)

ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ

ΑΝΑΡΤΥΞΘ
ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ,
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ
& ΔΛΑ ΒΛΟΥ
ΜΑΚΘΣΘ

ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘ
ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΛΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ,
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ
& ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ
& ΚΑΚΘ

ΚΕΝΤΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ

ΔΥΤΛΚΘ
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ

ΘΡΕΛΟΣ

ΚΕΣΣΑΛΛΑ

ΛΟΝΛΑ
ΝΘΣΛΑ

ΔΥΤΛΚΘ
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΛΚΘ

ΡΕΛΟΡ/ΣΟΣ

ΒΟΕΛΟ
ΑΛΓΑΛΟ

ΝΟΤΛΟ
ΑΛΓΑΛΟ

ΚΘΤΘ

Ø

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ø

10%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10%

Ø

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ø

αυτοφσ
που
βρίςκονται εκτόσ
εργαςίασ,
εκπαίδευςθσ
ι
κατάρτιςθσ.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR11 (ΡΑΝ)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΡΟΥ
ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΛ
ΕΝΤΟΣ ΕΞΛ (6) ΜΘΝΩΝ
ΑΡΟ ΤΘ
ΛΘΞΘ
ΤΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
ΤΟΥΣ
(6)

ΣΥΝΟΛΟ
Ε.Ρ.

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ

ΡΟΣΟΣΤΟ
(7)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR12 (ΡΑΝ)

8

8ii

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

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ (Λ)
1. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR06 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ.
2. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR07 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ.
3. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR09 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ.
4. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR10 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ.
5. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR11 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ.
6. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR12 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ.

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ (ΛΛ) - ΣΘΜΕΛΩΝΕΤΑΛ ΟΤΛ ΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΘΣ ΡΑΝ, CR10, CR11 & CR12, ΑΦΟΟΥΝ ΣΕ ΚΟΛΝΘ
ΣΤΟΧΟΚΕΤΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΛΜΕΟΥΣ ΘΛΛΚΛΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 15 - 24 & 25 - 29 ΕΤΩΝ::
7. CRO6: ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 32% & ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 40% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ
ΑΛΛΑΓΘΣ
CR07 (ΕΡΑΝ): ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 14% & ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 25% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ
ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ
CR10 (ΡΑΝ): ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 18% & ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 28% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ
ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ
CR11 (ΡΑΝ): ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 23% & ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 26% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ
ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ
CR12 (ΡΑΝ): ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 9% & ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 10% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ
ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 -

τατιςτικό επικύρωςη - αξιολόγηςη των πηγών των δεικτών αποτελϋςματοσ ςε επύπεδο θεματικού ςτόχου

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΦΟ 1 - ΕΝΙΦΤΗ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ, ΣΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΡΟΘΕΣΟ
ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

1

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ
Η ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠ- SFC2014

4

ΕΛΕΓΦΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜ
Ο
INDICATO
R FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ
ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ
Η ; ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΚΑΙ

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

8

9

10

ΌΦΙ

Ψ ΠΗΓΗ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ:
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΙ
ΥΟΡΕΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ,
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΟΜΗ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ,
ΕΛΣΑΣ
ΑΝΑΓΚΗ
ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΗ
ΣΟΤ
ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΥΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ
ΣΨΝ
ΠΡΨΣΟΓΕΝΨΝ
ΣΟΙΦΕΙΨΝ.
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΖΕΣΑΙ
ΟΣΙ
Η
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΟΜΗ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΟΤ
ΠΕΡΙΓΡΑΥΕΣΑΙ ΣΟ ΠΕΔΙΟ 9 ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ
ΝΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΘΕΙ ΜΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
ΑΠΟ ΣΟ ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ
ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 3.
Η
ΕΤΑ
ΔΕΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΙ
ΠΗΓΗ
ΠΡΨΣOΓΕΝΨΝ ΣΑΣΙΣΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ.
ΕΊΝΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΣΡΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ

2

3

5

6

7

T2002

ΠΟΟΣΟ ΕΠΕΝΔΤΕΨΝ
ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ Ε
ΪΡΕΤΝΑ,
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ (ΕΣΑΚ)

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ,
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΙ ΥΟΡΕΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ,
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
, ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΤΝΔΤΑΜΟ
ΠΗΓΨΝ

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

T2202

ΙΔΙΨΣΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ε ΕΣΑ
Ε
ΦΕΗ
ΜΕ
ΣΟ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΑΕΠ

ΕΤΑΑΠ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

T2402

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ
ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Ψ ΠΟΟΣΟ
ΣΟΤ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ
ΑΕΠ)

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Η /
ΚΑΙ ΓΓΕΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T4201

ΔΑΠΑΝΗ
Ε&Α
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΑΕΠ

ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΣΡΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ/ ΓΓΕΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΨΝ
Ψ

NAI
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ΠΡΟΘΕΣΟ
ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

1

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ
Η ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠ- SFC2014

4

ΕΛΕΓΦΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΙ

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜ
Ο
INDICATO
R FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ
ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ
Η ; ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

2

3

5

6

7

8

9

Σ1012

ΔΑΠΑΝΕ
Ε&Α
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
Ψ
ΠΟΟΣΟ
ΣΟΤ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΑΕΠ

ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΣΡΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ/EUROST
AT

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΟΦΙ

Σ1302

ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΕΡΕΤΝΑ
ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ -ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1402

ΔΑΠΑΝΗ
Ε&Α
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΑΕΠ

ΣΨΝ
Ψ

EUROSTAT,
THESSALY

RIS3

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕUROSTAT

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1605

ΔΑΠΑΝΗ
Ε&Α
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ

ΣΨΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΕΡΕΤΝΑ
ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1804

ΔΑΠΑΝΕ
ΣΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΓΙΑ
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
(%
ΕΠΙ
ΣΟΤ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΑΕΠ)

EUROSTAT

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕUROSTAT

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ2201

ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ε
ΕΣΑ Ε ΦΕΗ ΜΕ ΣΟ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΑΕΠ

ΕΛΣΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΓΓΕΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ2603

ΔΑΠΑΝΗ

ΓΓΕΣ - ΕΚΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΨΝ

ΠΟΤ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

10

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΣΕΛΟΤΝ ΠΗΓΗ ΣΟΤ
ΔΕΙΚΣΗ
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ΠΡΟΘΕΣΟ
ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΕΛΕΓΦΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΙ

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜ
Ο
INDICATO
R FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ
ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ
Η ; ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

5
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

6

7

8

9

10

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Η /
ΚΑΙ ΓΓΕΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΠΗΓΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ

ΙΔΙΨΣΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ Ε ΕΣΑΚ
Ε
ΦΕΗ
ΜΕ
ΣΟ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΑΕΠ

ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΣΡΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3211

ΔΑΠΑΝΗ
Ε&Α
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΑΕΠ

ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΣΡΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ/ ΓΓΕΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3535

ΔΑΠΑΝΗ
ΣΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΓΙΑ Ε&Α
(Ψ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΑΕΠ
ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ)

EUROSTAT

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕUROSTAT

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T2401

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΙ ΥΟΡΕΙ ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΠΟΤ
ΤΜΜΕΣΕΦΟΤΝ
Ε
ΕΘΝΙΚΑ Η/ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΓΓΕΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

1

2
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΓΙΑ Ε&Α
(Ψ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΑΕΠ
ΣΗ ΠΙΝ)

3

Σ2802

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ
ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Ψ ΠΟΟΣΟ
ΣΟΤ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ
ΑΕΠ)

Σ3101

ΣΨΝ
Ψ

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ
Η ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠ- SFC2014

4

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΔΕΝ
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ΠΡΟΘΕΣΟ
ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

1

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

2

Σ3293

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ
ΑΦΟΛΟΤΝΣΑΙ
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

T2601

ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ
ΕΡΕΤΝΗΣΨΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΒΑΗ
ΕΠ,

3
ΠΟΤ
ΜΕ
ΕΡΕΤΝΑ

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ
Η ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠ- SFC2014

4

ΕΛΕΓΦΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΙ

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜ
Ο
INDICATO
R FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ
ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ
Η ; ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

8

9

5

6

7

ΤΠΟ ΕΚΠΟΝΗΗ RIS
ΑΣΣΙΚΗ, ΕΛΣΑΣ, ΕΒΕΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΤΝΔΤΑΜΟ
ΠΗΓΨΝ

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΓΓΕΣ - ΕΚΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΗ

Σ1803

ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΨΝ
ΣΨΝ
ΥΟΡΕΨΝ
ΕΡΕΤΝΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΣΡΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ
/
ΓΓΕΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3501

ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ
ΕΡΕΤΝΗΣΨΝ

ΓΓΕΣ-ΕΚΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T4224

ΜΕΟ ΟΡΟ ΑΝΑΥΟΡΨΝ
ΑΝΑ
ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΕΛΛΗΝΨΝ
ΕΡΕΤΝΗΣΨΝ
(ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΗΦΗΗ)

ΓΓΕΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1309

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ
ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΑΝΑ ΪΣΟ

ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΣΡΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ.
/
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΕ
ΒΑΕΙ
ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ
(WEBOFSCIENCE
Η
SCOPUS)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

10
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ΠΡΟΘΕΣΟ
ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

1

2

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΒΑΗ
ΕΠ,

3

ΕΛΕΓΦΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΙ

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜ
Ο
INDICATO
R FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ
ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ
Η ; ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

5
(ΕΛ)

6

7

8

9

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ
Η ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠ- SFC2014

4

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

10

T2801

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΙ ΣΟΜΕΙ ΚΑΙ
ΚΛΑΔΟΙ
ΠΟΤ
ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑΙ
ΣΗΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΓΓΕΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T4223

ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΣΕΝΣΨΝ (PCT
PATENTS)

ΟΒΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1013

ΚΤΛΙΟΜΕΝΟ
ΜΕΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΤΜΒΑΕΨΝ
ΜΕΣΑΥΟΡΑ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΘΕ
ΕΙΔΟΤ
ΠΟΤ
ΤΝΑΥΘΗΚΑΝ
ΜΕΣΑΞΤ
ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΨΝ
ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ
ΚΑΙ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΑΝΑ
ΣΡΙΕΣΙΑ.

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
RIS3 / ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΤ
ΕΛΚΕ ΑΕΙ/ΣΕΙ/ΕΚ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΤΝΔΤΑΜΟ
ΠΗΓΨΝ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1401

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΙ ΣΟΜΕΙ ΚΑΙ
ΚΛΑΔΟΙ
ΠΟΤ
ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑΙ
ΣΗΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΣΡΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ (ΕΚΣ),
RIS3 THESSALY.

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΔΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΙΦΕΙΨΝ
ΔΕΙΚΣΗ(ΟΡΙΜΟ, ΕΣΟ ΒΑΗ, ΣΙΜΕ
ΒΑΗ ΚΑΙ ΣΟΦΟΤ). Ψ ΠΗΓΗ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΕΙΚΣΗ ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ ΣΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ (ΕΚΣ)

T1604

ΜΕΟ ΕΣΗΙΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΤΜΜΕΣΟΦΨΝ
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΨΝ ΥΟΡΕΨΝ
ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Ε
ΕΘΝΙΚΑ
ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
ΤΝΕΡΓΑΙΑ Ε&ΣΑ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΣΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΑΠΌ
ΣΟ
ΔΕΛΣΙΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΔΙΑΥΑΙΝΕΣΑΙ ΌΣΙ ΠΡΨΣΟΓΕΝΗ ΠΗΓΗ
ΕΊΝΑΙ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ
[ΣΟΙΦΕΙΑ ΥΟΡΕΨΝ ΕΛ]

T2001

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ

ΤΣΗΜΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΕΙΚΣΗ:

ΠΟΤ
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ΠΡΟΘΕΣΟ
ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

1

2
ΠΡΟΨΠΙΚΟ
ΠΟΤ
ΑΠΑΦΟΛΕΙΣΑΙ
ΣΟΝ
ΣΟΜΕΑ
ΣΗ
ΪΡΕΤΝΑ, ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ (ΕΣΑΚ)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΒΑΗ
ΕΠ,

3
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ,
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΙ ΥΟΡΕΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ,
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ


ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ
Η ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠ- SFC2014

4

5
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΤΝΔΤΑΜΟ
ΠΗΓΨΝ

ΕΛΕΓΦΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΙ

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜ
Ο
INDICATO
R FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ
ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ
Η ; ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

6

7

8

9

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

10
ΑΝΑΓΚΗ
ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΗ
ΣΟΤ
ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΥΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ
ΣΨΝ
ΠΡΨΣΟΓΕΝΨΝ
ΣΟΙΦΕΙΨΝ.
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΖΕΣΑΙ
ΟΣΙ
Η
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΟΜΗ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΟΤ
ΠΕΡΙΓΡΑΥΕΣΑΙ ΣΟ ΠΕΔΙΟ 9 ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ
ΝΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΘΕΙ ΜΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
ΑΠΟ ΣΟ ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ
ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 3.

*Για το Θ1 ϋχουν υποβληθεύ ςυμπληρωματικϊ ςχόλια τησ ΕΛΣΑΣ
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΦΟ 2 - ΒΕΛΣΙΨΗ ΣΗ ΠΡΟΒΑΗ, ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΨΝ ΣΨΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ
ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

1

2

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΒΑΗ
ΕΠ,

3

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ
Η ΠΗΓΨΝ ΜΕ
ΒΑΗ ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠ- SFC2014

4

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ/
ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕ
Ι ΣΟ ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

8

9

10

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜΟ
INDICATOR
FICHE ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ
Η ; ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕ
Ι ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

5

6

7

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ
T
ΠΟΤ
ΜΟΙΡΑΖΟΝΣΑΙ
1
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ
3
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ
0
ΚΑΣΑ
ΜΗΚΟ
4
ΣΗ ΑΛΤΙΔΑ
ΑΞΙΑ (ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ
ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕ
10+ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ Ε
ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ
ΠΛΗΝ
ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΨΣΙΚΟΤ)

EUROSTAT
–
ICT
ENTERPRISES SURVEY

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕUROSTAT

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΑ Χ,ΠΗΓΗ: ΕΛΣΑΣ Ϊρευνα ΣΠΕ ςε Επιχειρόςεισ

ΑΡΙΘΜΟ
T
ΦΡΗΣΨΝ
ΧΗΥΙΑΚΨΝ
2
ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ
0
ΣΨΝ
ΔΗΜΟΙΨΝ
0
ΤΠΗΡΕΙΨΝ
3

EUROSTAT,ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ,
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΧΗΥΙΑΚΗ
ΑΣΖΕΝΣΑ
(DIGITAL
LOCAL
AGENTA)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΤΝΔΤΑΜΟ
ΠΗΓΨΝ

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΦΟΛΙΟ ΕΤΔ ΕΠ Χ/Επιτελικό Δομό
ΣΠΕ: ΕΦΕΙ ΠΡΟΣΑΘΕΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ
Υυςικϊ
πρόςωπα
που
αλληλεπιδρούν
επιγραμμικϊ με δημόςιεσ αρχϋσ κατϊ τουσ
τελευταύουσ 12 μόνεσ ΚΑΙ ΠΗΓΗ:ΕΛΣΑΣ Ϊρευνα ΣΠΕ ςε Νοικοκυριϊ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
T
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ
2
ΣΠΕ
4
0
3

ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΣΨΝ
ΜΜΕ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΡΟΣΑΗ ΔΑ Χ ΓΙΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ
Υυςικϊ
πρόςωπα
που
αλληλεπιδρούν
επιγραμμικϊ με δημόςιεσ αρχϋσ κατϊ τουσ
τελευταύουσ
12
μόνεσ,
ΜΕ
ΠΗΓΗ
ΕΛΣΑΣ - Περιφερειακού Εθνικού Λογαριαςμού
(Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα κατϊ Κλϊδο
- κλϊδοσ "Ι")

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΕΠ Χ Η
ΠΗΓΗ ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ Ψ : ΕΛΣΑΣ Περιφερειακού
Εθνικού
Λογαριαςμού
(Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα κατϊ Κλϊδο
- κλϊδοσ "Ι")

ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΣΨΝ
ΜΜΕ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΑ Χ , ΠΡΨΣΟΓΕΝΗ
ΠΗΓΗ
ΕΊΝΑΙ:
ΕΛΣΑΣ - Περιφερειακού Εθνικού Λογαριαςμού
(Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα κατϊ Κλϊδο
- κλϊδοσ "Ι")

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΑ Χ, ΠΗΓΗ:
ΕΛΣΑΣ - Περιφερειακού Εθνικού Λογαριαςμού
(Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα κατϊ Κλϊδο

ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
Σ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ
1
ΣΠΕ
6
0
6

ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
Σ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ
2
ΣΠΕ
8
0
3

ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
Σ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ
3
ΣΠΕ
1

ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ
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ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

1

2

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΒΑΗ
ΕΠ,

3

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ
Η ΠΗΓΨΝ ΜΕ
ΒΑΗ ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠ- SFC2014

4

0
2

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ/
ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕ
Ι ΣΟ ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ ΚΛΠ];

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜΟ
INDICATOR
FICHE ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ
Η ; ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕ
Ι ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

5
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

6

7

8

9

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
Σ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ
1
ΑΞΙΑ
ΣΨΝ
3 ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΣΠΕ
0
3

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
T
ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΨΝ
2
ΤΠΗΡΕΙΨΝ
4
ΣΠΕ ΑΠΟ
ΔΗΜΟΙΟΤ
0
ΥΟΡΕΙ ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
5

ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΣΨΝ
ΜΜΕ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΠΟΟΣΟ
T
ΣΨΝ
ΣΑΘΕΡΨΝ
4
ΕΤΡΤΖΨΝΙΚΨΝ
2
ΤΝΔΕΕΨΝ
0
ΣΑΦΤΣΗΣΑ
>=100MBPS
6

DIGITAL SCOREBOARD

ΝΑΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕUROSTAT

NAI

ΝΑΙ

ΠΟΟΣΟ
T
ΚΑΛΤΧΗ ΣΨΝ
ΕΤΡΤΖΨΝΙΚΨΝ
4
ΤΝΔΕΕΨΝ
2
ΕΠΟΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΑ
2
6

DIGITAL SCOREBOARD

ΝΑΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕUROSTAT

NAI

ΑΡΙΘΜΟ
T
ΥΟΡΕΨΝ ΣΨΝ
ΟΠΟΙΨΝ
4
Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΣΑΙ
6
ΜΕ ΣΗ
ΦΡΗΗ
0
ΤΣΗΜΑΣΨΝ
ΣΠΕ
1

ΤΔΜΗΔ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

10
- κλϊδοσ "Ι")

ΠΡΟΣΑΗ ΔΑ Χ ΓΙΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΑΠΌ
ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ
ΕΤΑ-ΕΛΣΑΣ
ΔΙΑΥΑΙΝΕΣΑΙ ΌΣΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΕΙΜΑ
ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΑ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ.ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΙΣΗΜΑ ΦΡΗΣΗ
(ΕΑ?
)
ΔΙΕΤΡΤΝΗ
ΔΕΙΓΜΑΣΟ
- Σο επύπεδο ανϊλυςησ που παρϋχεται από
την πρωτογενό πηγό δεν επιτρϋπει το
διαχωριςμό
ανϊ
τύπο
περιφϋρειασ.
ΔΕΙΚΣΗ Ε Ε ΦΕΔΙΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ.
-ΑΠΌ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΤΑ ΜΕ ΕΛΣΑΣ
ΔΙΑΥΑΙΝΕΣΑΙ ΌΣΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΕΙΜΑ
ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΑ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ.ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΙΣΗΜΑ ΦΡΗΣΗ
ΓΙΑ
ΔΙΕΤΡΤΝΗ
ΔΕΙΓΜΑΣΟ
-ΔΕΙΚΣΗ Ε ΦΕΔΙΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ. ΑΠΟ ΕΤΔ ΔΙΑΥΑΙΝΕΣΑΙ ΟΣΙ
ΘΑ
ΕΦΕΙ
ΣΙΜΗ
ΣΟΦΟ
100%
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ
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ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

1

2

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΒΑΗ
ΕΠ,

3

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ
Η ΠΗΓΨΝ ΜΕ
ΒΑΗ ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠ- SFC2014

4

5
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜΟ
INDICATOR
FICHE ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ
Η ; ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕ
Ι ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ/
ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕ
Ι ΣΟ ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΑΡΙΘΜΟ
T
ΜΗΣΡΨΨΝ
ΔΗΜΟΙΟΤ
4
ΣΟΜΕΑ ΠΟΤ
ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ
6
0
2

ΤΔΜΗΔ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΑΡΙΘΜΟ
T
ΤΣΗΜΑΣΨΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
4
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
6
ΠΟΤ
ΠΑΡΕΦΟΝΣΑΙ
0
ΣΟΤ
ΠΟΛΙΣΕ
3

ΤΔΜΗΔ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΑΡΙΘΜΟ
T
ΠΟΛΙΣΨΝ ΠΟΤ
ΕΦΟΤΝ
4
ΠΡΟΨΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
6
ΠΡΟΒΑΗ
4
ΣΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΗΜΕΙΟ
0
ΠΡΟΒΑΗ
ΣΨΝ ΠΟΛΙΣΨΝ

ΤΔΜΗΔ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΥΤΙΚΑ
Σ
ΠΡΟΨΠΑ ΠΟΤ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΤΝ
1
ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΑ
0
ΜΕ
ΔΗΜΟΙΕ
1
ΑΡΦΕ ΚΑΣΑ
ΣΟΤ
4 ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 12
ΜΗΝΕ.

EUROSTAT
ICT
HOUSEHOLDS SURVEY

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕUROSTAT

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΑΡΙΘΜΟ
Σ
ΙΔΙΨΣΨΝ ΠΟΤ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΤΝ
1
ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΑ
3
(ONLINE)
ΜΕ0ΔΗΜΟΙΕ ΑΡΦΕ
5

EUROSTAT
–
ICT
HOUSEHOLD SURVEYS

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕUROSTAT

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΕ
Σ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
1
ΤΠΗΡΕΙΨΝ
ΣΠΕ
4 ΑΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ
ΥΟΡΕΙ
0
ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ.
3

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΘΕΑΛΙΑ / Δ/ΝΗ
ΗΛ.ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΟΣΑ
Σ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΗ
1
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
6
ΚΑΙ
ΕΛΕΓΦΟΤ
0
ΤΠΟΔΟΜΨΝ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΣΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ

NAI

ΝΑΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΔΑ Χ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΝΑ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΨΘΕΙ
ΕΩΝ
Ο
ΔΕΙΚΣΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΕΙΣΑΙ ΑΠΌ ΕΡΕΤΝΑ . ΕΦΕΙ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ

ΦΟΛΙΑ ΔΑ Χ: Ο δεύκτησ αυτόσ (Basic public
services for citizens, which are fully available
online ) δεν μετριϋται πλϋον από το 2010 και
ϋπειτα. Προτεύνεται να αντικαταςταθεύ από
τον "Individuals interacting online with public
authorities, last 12 months"

ΜΕ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΕΤΔ ΕΠ
Χ/Επιτελικό Δομό ΣΠΕ: ΠΗΓΗ:ΕΛΣΑΣ Ϊρευνα ΣΠΕ ςε Νοικοκυριϊ

ΦΟΛΙΟ ΔΑ Χ
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ

ΓΙΑ

ΜΗ

ΜΕΣΡΗΗ-

- ΝΑ ΑΠΟΑΥΗΝΙΘΕΙ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΣΑΙ ΓΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΗ (ΒΛ ΟΡΙΜΟ ΔΕΛΣΙΟΤ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ]
- ΦΟΛΙΟ ΔΑ Χ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΧΗ ΣΟΙΦΕΙΨΝ-
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

1

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

2
ΚΑΙ7ΔΙΚΣΤΨΝ

3

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ
Σ
ΠΟΤ
ΕΠΕΝΔΤΑΝ
1
Ε ΣΠΕ
8
0
5

ΕΛΣΑΣ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ
Η ΠΗΓΨΝ ΜΕ
ΒΑΗ ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠ- SFC2014

4

5
ΑΡΦΗ

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ/
ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕ
Ι ΣΟ ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ ΚΛΠ];

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜΟ
INDICATOR
FICHE ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ
Η ; ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕ
Ι ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

6

7

8

9

10
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΕ
ΒΑΗ
ΦΟΛΙΟ
ΔΑ
Χ:
Δεν
ταιριϊζει
με
το
www.ktpae.gr/uploaded/anakoinwseis/Epen
dyseisTPE_May2013.pdf Εκεύ αναφϋρει 36.1.
Προκειται
για
ϋρευνα
που
ΔΕΝ
επαναλαμβϊνεται και ςυνεπώσ δεν εύναι
ςκόπιμο να χρηςιμοποιηθεύ ςε δεύκτη
αποτελϋςματοσ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΕΦΕΙ ΠΡΟΣΑΘΕΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΣΟΝ
ΔΕΙΚΣΗ:
Επιχειρόςεισ που μοιρϊζονται ηλεκτρονικϊ
πληροφορύεσ κατϊ μόκοσ τησ αλυςύδασ αξύασ
(ποςοςτό επύ των επιχειρόςεων με 10+
εργαζόμενουσ ςε όλουσ τουσ κλϊδουσ πλην
χρηματοπιςτωτικού)
ΠΗΓΗ:ΕΛΣΑΣ - Ϊρευνα ΣΠΕ ςε Επιχειρόςεισ
ΦΡΗΣΕ
Σ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ
1
ΤΠΗΡΕΙΨΝ
8
ΚΑΙ0 ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ
ΔΗΜΟΙΟΤ
6

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

ΚΤΚΛΟ
Σ
ΕΡΓΑΙΨΝ ΜΕΨ
ΣΠΕ
2
2
0
3

ΕΛΣΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ

ΦΡΗΗ
Σ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ
ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ
2
ΔΗΜΟΙΨΝ
ΤΠΗΡΕΙΨΝ
2
ΠΣΕ
0
4

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΓΙΑ
ΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΜΕΣΑΡΤΘΜΙΗ.

ΣΟΤ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΡΟΣΑΗ ΔΑ Χ ΓΙΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ
Υυςικϊ
πρόςωπα
που
αλληλεπιδρούν
επιγραμμικϊ με δημόςιεσ αρχϋσ κατϊ τουσ
τελευταύουσ 12 μόνεσ, ΠΗΓΗ ΕΛΣΑΣ Ϊρευνα ΣΠΕ ςε Νοικοκυριϊ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΡΟΣΑΗ
ΔΑ
Χ:
Εύναι εςφαλμϋνη η περιγραφό. Πρόκειται για
την "Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη αξύα ΣΠΕ".
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/
ESYE/PAGE-themes?p_param=A0703
και
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/
ESYE/BUCKET/A0703/PressReleases/A0703_
SEL45_DT_AN_00_2011_01_P_GR.pdf
ημεύωςη ότι αφορϊ και ςε εταιρύεσ
επικοινωνύασ (broadcasting) [ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΨΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΨΝ]

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΦΟΛΙΟ
ΔΑ
Χ
Πηγό:
http://www.ktpae.gr/uploaded/anakoinwseis
/eGovernment%20services%20in%20GR_use
%20and%20satisfaction.pdf . Δεν υπϊρχει
ςυςτηματικό επανϊληψη τησ ςυγκεκριμϋνησ
ϋρευνασ. Αξιοςημεύωτο εύναι ότι δεν
καταγρϊφεται η ακριβόσ διατύπωςη του
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

1

2

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΒΑΗ
ΕΠ,

3

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ
Η ΠΗΓΨΝ ΜΕ
ΒΑΗ ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠ- SFC2014

4

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ/
ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕ
Ι ΣΟ ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ ΚΛΠ];

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜΟ
INDICATOR
FICHE ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ
Η ; ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕ
Ι ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

5

6

7

8

9

10
ερωτόματοσ αλλϊ και η εξαιρετικϊ μεγϊλη
διαςπορϊ των ποςοςτών από περιφϋρεια ςε
περιφϋρεια...
ΓΙΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ Υυςικϊ πρόςωπα
που αλληλεπιδρούν επιγραμμικϊ με δημόςιεσ
αρχϋσ κατϊ τουσ τελευταύουσ 12 μόνεσ ΜΕ
ΠΗΓΗ ΕΛΣΑΣ - Ϊρευνα ΣΠΕ ςε Νοικοκυριϊ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ
Σ
ΠΟΤ
ΔΙΕΘΕΑΝ
2
ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΓΙΑ
ΣΠΕ
7
2
4

ΚΣΠ ΑΕ ΚΑΙ ΠΙΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΕΡΕΤΝΕ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΕ
ΒΑΗ
ΦΟΛΙΑ
ΔΑ
Χ:
www.ktpae.gr/uploaded/anakoinwseis/Epen
dyseisTPE_May2013.pdf
Προκειται
για
ϋρευνα
που
ΔΕΝ
επαναλαμβϊνεται και ςυνεπώσ δεν εύναι
ςκόπιμο να χρηςιμοποιηθεύ ςε δεύκτη
αποτελϋςματοσ
ΕΦΕΙ ΠΡΟΣΑΘΕΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ Επιχειρόςεισ που μοιρϊζονται
ηλεκτρονικϊ πληροφορύεσ κατϊ μόκοσ τησ
αλυςύδασ
αξύασ
(ποςοςτό
επύ
των
επιχειρόςεων με 10+ εργαζόμενουσ ςε όλουσ
τουσ κλϊδουσ πλην χρηματοπιςτωτικού)
ΜΕ ΠΗΓΗ ΕΛΣΑΣ - Ϊρευνα ΣΠΕ ςε
Επιχειρόςεισ

ΠΟΛΙΣΕ
Σ
ΠΟΤ
ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ
2
ΣΟ
ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
7
ΓΙΑ
ΠΡΟΒΑΗ
2
Ε ΔΗΜΟΙΕ
ΤΠΗΡΕΙΕ
5

EUROSTAT
ICT
HOUSEHOLD SURVEYS

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕUROSTAT

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΣΟΙΦΕΙΑ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ NUTS1 ΚΑΙ
ΌΦΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΑΗ ΔΑ Χ ΓΙΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ
Υυςικϊ
πρόςωπα
που
αλληλεπιδρούν
επιγραμμικϊ με δημόςιεσ αρχϋσ κατϊ τουσ
τελευταύουσ
12
μόνεσ,
ΜΕ
ΠΗΓΗ
ΕΛΣΑΣ - Ϊρευνα ΣΠΕ ςε Νοικοκυριϊ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
Σ
ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΨΝ
2
ΤΠΗΡΕΙΨΝ
8
ΣΠΕ ΑΠΟ
ΔΗΜΟΙΟΤ
0
ΥΟΡΕΙ ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
4

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΑ Χ:Ο δεύκτησ αυτόσ
(Basic public services for citizens, which are
fully available online ) δεν μετριϋται πλεόν
από το 2010 και ϋπειτα. Προτεύνεται να
αντικαταςταθεύ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
Σ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ,
3
ΕΠΙ ΣΟΤ
ΤΝΟΛΙΚΟΤ
1
ΠΛΗΘΤΜΟΤ
0
ΗΛΙΚΙΑ
16-74
3 ΕΣΨΝ

ΕΛΣΑΣ,
ΤΠΕΡΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
(ΚΡΗΣΗ,
ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΑ Χ:
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΣΟΝ
Υυςικϊ
πρόςωπα
που
αλληλεπιδρούν
επιγραμμικϊ με δημόςιεσ αρχϋσ κατϊ τουσ
τελευταύουσ
12
μόνεσ,
ΜΕ
ΠΗΓΗ:ΕΛΣΑΣ - Ϊρευνα ΣΠΕ ςε Νοικοκυριϊ

ΠΟΟΣΟ
Σ
ΜΜΕ ΠΟΤ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ
3
ΜΕΨ
2
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΚΣΠINFOGRAPHICS.(HTTP:\
\ICTEVAL.KTPAE.GR/ST

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΕΡΕΤΝΕ

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΦΟΛΙΟ ΔΑ Χ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ Ποςοςτό
ΜΜΕ που πραγματοποιούν ηλεκτρονικϋσ
πωλόςεισ, ΜΕ ΠΗΓΗ ΕΛΣΑΣ - Ϊρευνα ΣΠΕ ςε
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ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

1

2

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΒΑΗ
ΕΠ,

3
ATS/DELIVERY/)

ΕΜΠΟΡΙΟΤ
2
1

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ
Η ΠΗΓΨΝ ΜΕ
ΒΑΗ ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠ- SFC2014

4

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ/
ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕ
Ι ΣΟ ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ ΚΛΠ];

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜΟ
INDICATOR
FICHE ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ
Η ; ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕ
Ι ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

5

6

7

8

9

10
Επιχειρόςεισ
Σο επύπεδο ανϊλυςησ που παρϋχεται από την
πρωτογενό
πηγό
δεν
επιτρϋπει
το
διαχωριςμό ανϊ τύπο περιφϋρειασ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΜΕΝΟ
Σ
ΠΛΗΘΤΜΟ
3
ΑΠΟ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ
2
ΕΥΑΡΜΟΓΕ
2
ΣΟΝ
ΣΟΜΕΑ
2
ΣΨΝ
ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ

ΟΑΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

- ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΝΑ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΘΕΙ ΓΙΑΣΙ ΣΟ
ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΕΙΣΑΙ
Ψ
ΑΑΥΗ
ΠΗΓΗ
- ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΔΑ Χ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΧΗ
ΦΕΣΙΚΗ
ΕΡΕΤΝΑ.
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
ΝΑ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΨΘΕΙ ΑΠΌ ΔΑ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ
Σ
ΠΟΤ
ΔΙΑΘΕΣΟΤΝ
3
ΚΕΥΑΛΑΙΑ
5
ΓΙΑ ΣΠΕ
0
3

ΚΣΠ/ΕΡΕΤΝΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ ΤΝΔΤΑΜΟ
ΠΗΓΨΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΑ Χ ΕΦΕΙ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ Υυςικϊ
πρόςωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικϊ με
δημόςιεσ αρχϋσ κατϊ τουσ τελευταύουσ 12
μόνεσ ΠΗΓΗ: ΕΛΣΑΣ - Ϊρευνα ΣΠΕ ςε
Επιχειρόςεισ

ΠΟΛΙΣΕ
Σ
ΠΟΤ
ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ
3
ΣΟ
ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ
5
ΓΙΑ
ΠΡΟΒΑΗ
0
Ε ΔΗΜΟΙΕ
ΤΠΗΡΕΙΕ
4

EUROSTAT-ICT
HOSEHOLD SURVEYS

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕUROSTAT

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΤΙΟΘΕΣΗΗ
Σ
ΣΠΕ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ
4
2
0
5

DIGITAL SCOREBOARD

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕUROSTAT

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΟ

-ΜΕ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΑ Χ. Ϊχει
υποβληθεύ πρόταςη αλλαγόσ τησ περιγραφόσ
του Δεύκτη ωσ εξόσ: "Ποςοςτό ΜΜΕ που
πραγματοποιούν ηλεκτρονικϋσ πωλόςεισ",
καθώσ επύςησ και τησ πηγόσ: ΕΛΣΑΣ Ϊρευνα ΣΠΕ ςε Επιχειρόςεισ / Eurostat - ICT
Enterprises survey "isoc_ec_eseln2"
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ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

1

2

T2004

ΕΠΕΝΔΤΕΙ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΣΟΜΕΙ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ

T2005

ΕΞΑΓΨΓΕ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

T2206

ΠΟΟΣΟ
ΚΑΙΝΟΣΟΜΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΤΝΟΛΟ
ΣΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ

ΔΕΙΚΣΗ Ε
ACTION PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨΝ
ΕΠ [SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ
ΜΕ
ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠSFC2014

4

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ/
ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΟ ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜ
Ο
INDICATO
R
FICHE
ΑΠΟ
ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

5

6

7

8

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ,
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΙ
ΥΟΡΕΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ,
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΟΜΗ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ,
ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΣΨΝ
ΣΗ

ΕΛΣΑΣ,
ΤΝΔΕΜΟ
ΕΞΑΓΨΓΕΨΝ
ΒΟΡΕΙΟΤ
ΕΛΛΑΔΑ
(ΕΒΕ),
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΟΜΗ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΝΕΨΝ

COMMUNITY
INNOVATION
SURVEY
ΓΓΕΣ
/ONGOING
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑ, ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

ΔΕΙΚΣΗ

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΒΑΗ
ΕΠ,

3
ΣΟΤ
ΕΞΤΠΝΗ

ΣΟ
ΝΕΨΝ

T2407

ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΨΓΨΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΣΗ

T2408

ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ
ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΤΧΗΛΗ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
,
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑ , ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

T2409

ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΨΝ ΜΜΕ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

T4212

ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΑΠΑ)
ΣΨΝ
9
ΣΡΑΣΗΓΙΚΨΝ
ΣΟΜΕΨΝ ΣΗ ΦΨΡΑ

ΕΛ.ΣΑΣ.

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΥΟΡΕΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ

ΠΟΤ
ΑΠΟ
ΚΑΙ
ΣΟΤ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

- ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΝΑ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΘΕΙ ΕΩΝ Η
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 20142020 ΚΑΙ ΕΩΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΛΛΟΓΗ
ΣΟΙΦΕΙΨΝ
- ΑΠΌ ΣΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΜΕΔΘΟΔΟΤ
ΜΕΣΡΗΗ ΔΙΑΥΑΙΝΕΣΑΙ ΌΣΙ ΣΗΝ ΣΙΜΗ
ΣΟΦΟ ΠΡΟΜΕΣΡΨΝΣΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΝΕΕ
ΚΑΙΝΟΣΟΜΕ
ΕΠΙΦΕΙΡ.
ΑΠΌ
ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΨΝ ΕΔΕΣ.[ΕΚΡΟΗ]

-ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
ΠΗΓΗ.ΕΛΣΑΣ;
ΌΦΙ

ΑΠΟΑΥΗΝΙΗ

ΣΗ

Ό
Φ
Ι
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ΔΕΙΚΣΗ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ/
ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΟ ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜ
Ο
INDICATO
R
FICHE
ΑΠΟ
ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

5
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

6

7

8

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

1

2

3

T4214

ΕΞΑΓΨΓΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΣΟΤ 9
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ
ΣΟΜΕΙ
ΣΗ ΦΨΡΑ

ΕΛ.ΣΑΣ.

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

Σ1015

ΠΟΟΣΟ START-UPS/ΝΕΨΝ
ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ
ΣΟΤ
ΕΝΙΦΤΟΜΕΝΟΤ ΚΛΑΔΟΤ
ΠΡΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΝΕΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ.

ΓΕΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΜΗΣΡΨΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ [ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

Σ1016

ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

Σ1017

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΨΓΨΝ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

Σ1035

ΠΛΗΘΟ
ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΨΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΨΝ ΣΟΤΡΙΣΨΝ Ε
ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑ.

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

Σ1306

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΑΠΑ
)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ - ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ
ΚΑΣΑ ΚΛΑΔΟ (A10) NACE REV.2

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

Σ1308

ΕΞΑΓΨΓΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό

(ΕΚΣΟ

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΔΕΙΚΣΗ Ε
ACTION PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨΝ
ΕΠ [SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ
ΜΕ
ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠSFC2014

4

ΣΑΣΙΣΙΚΗ

ΠΟΤ

Ψ
ΠΗΓΗ
ΣΗΝ
ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ Ο ΕΒΕ

ΜΕΘΟΔΟ

ΜΕΣΡΗΗ
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ΔΕΙΚΣΗ

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΙΚΣΗ Ε
ACTION PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨΝ
ΕΠ [SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ
ΜΕ
ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠSFC2014

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜ
Ο
INDICATO
R
FICHE
ΑΠΟ
ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

5
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ/
ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΟ ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ ΚΛΠ];

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

1

2
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΨΝ)

3
ΑΡΦΗ / ΕΒΕ - "ΕΣΗΙΑ
ΪΚΘΕΗ
ΕΞΑΓΨΓΕ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, Ε ΕΤΡΨ"

Σ1311

ΑΝΑΛΟΓΙΑ START-UPS /
ΝΕΨΝ
ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ
ΕΝΣΑΕΨ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΟΤ
ΕΝΙΦΤΟΜΕΝΟΤ ΚΛΑΔΟΤ
ΠΡΟ
ΤΝΟΛΟ
ΝΕΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ

ΓΕΜΗ
ΓΕΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΣΡΨΟ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

Σ1406

ΑΠΑ Ε ΚΛΑΔΟΤ ΤΧΗΛΗ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ
ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΕΛΣΑΣ, RIS3 THESSALY

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό- Η ΔΑ ΠΡΟΣΕΙΝΕΙ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΦΣΗΝ
ΠΑΡΟΦΗ
ΚΟΙΝΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΙΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΑΠΌ
ΕΛΣΑΣ.
- ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΕΙ
ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΕΛΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΦΨΝ ΣΗ
RIS3, Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΥΟΡΑ Ε
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

Σ1407

ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό- Η ΔΑ ΠΡΟΣΕΙΝΕΙ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΦΣΗΝ
ΠΑΡΟΦΗ
ΚΟΙΝΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΙΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΠΌ ΕΛΣΑΣ.

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΥΟΡΕΙ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
ΠΡΟΣΑΗ ΔΑ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ
ΦΔΙΕΡΕΤΝΗΗ
ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑΙΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ
ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΕΛΣΑΣ Ε
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

4

ΑΞΙΑ

Σ1408

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΨΓΨΝ

ΕΛΣΑΣ

Σ1608

ΠΟΟΣΟ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΠΟΤ
ΑΝΕΠΣΤΞΑΝ
ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ

ΓΓΕΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ

Σ1609

ΕΞΑΓΨΓΕ
ΗΠΕΙΡΟΤ

ΙNTRASTAT,ΕΛΣΑΣ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΝΑΙ

ΠΟΤ
ΑΠΟ
ΚΑΙ
ΣΟΤ

9

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

10
Φ
Ι
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ΔΕΙΚΣΗ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜ
Ο
INDICATO
R
FICHE
ΑΠΟ
ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

5
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ/
ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΟ ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

1

2

3

Σ1610

ΕΠΕΝΔΤΕΙ
ΠΑΓΙΟΤ
ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΣΗΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ

EUROSTAT

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
THN ΕUROSTAT

ΠΟΤ
ΑΠΟ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ό
ΣΟ
ΔΕΛΣΙΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΦΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ Ψ ΠΗΓΗ Η ΕΛΣΑΣ
Ι

Σ1807

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΨΝ ΣΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΣΟΤ
ΣΟΜΕΙ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ
ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΞΤΠΝΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ

ΕΛΣΑΣ
(ΜΗΣΡΨΟ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
ΑΥΟΡΑ Ε ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΌ
ΦΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ [ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΟ
ΙΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑ];

Σ1808

ΜΕΛΗ
ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΨΝ
ΦΗΜΑΣΙΜΨΝ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ [ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

Σ1809

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΨΓΨΝ ΣΨΝ ΜΜΕ
ΣΟΤ
ΣΟΜΕΙ
ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΞΤΠΝΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
ΑΥΟΡΑ Ε ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΌ
ΦΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ [ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΟ
ΙΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑ];

Σ2207

ΑΤΞΗΗ ΕΞΑΓΨΓΨΝ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

Σ2208

ΑΤΞΗΗ
ΑΠΑ
ΣΟΜΕΙ ΣΟΤ RIS

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
ΑΥΟΡΑ Ε ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΌ
ΦΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ [ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΟ
ΙΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑ];

Σ2607

ΕΠΕΝΔΤΕΙ
ΠΑΓΙΟΤ
ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ Ε ΣΟΜΕΙ ΣΗ
ΕΞΤΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ

EUROSTAT

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
THN ΕUROSTAT

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ό
ΑΥΟΡΑ Ε ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΌ
ΦΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ [ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΟ
ΙΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑ];

ΣΟΤ

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΔΕΙΚΣΗ Ε
ACTION PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨΝ
ΕΠ [SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ
ΜΕ
ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠSFC2014

4

ΔΤΣΙΚΗ

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΝΑΙ

ΔΕΙΚΣΗ
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ΔΕΙΚΣΗ

ΒΑΗ
ΕΠ,

4

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜ
Ο
INDICATO
R
FICHE
ΑΠΟ
ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

5

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ/
ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΟ ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

1

2

3

Σ2726

ΑΡΙΘΜΟ
ΜΜΕ
ΠΟΤ
ΤΠΟΣΗΡΙΖΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΨΝ
ΣΟΤ
ΣΟΜΕΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
2007-2013

ΕΠΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ό
Η ΠΗΓΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ ΣΟΝ
ΦΥΟΡΕΑ
ΠΑΡΟΦΗ
ΠΡΨΣΟΓΕΝΨΝ
ΙΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΣΟΤ
ΔΕΙΚΣΗ ΚΑΙ ΌΦΙ ΣΗΝ ΠΗΓΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΣΗ ΣΙΜΗ ΒΑΗ

Σ2806

ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ
ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΤΧΗΛΗ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

1)
ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
2)
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΗ ΑΠΌ ΔΑ:ΑΥΟΡΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ
ΦΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ RIS3;
Ι

Σ2808

ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

1) ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑ
ΕΛΣΑΣ

2)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

Σ2809

ΑΞΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

1) ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑ
ΕΛΣΑΣ

2)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

Σ3104

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΑΡΦΙΚΨΝ
ΣΑΔΙΨΝ
(ΠΟΟΣΟ
ΝΕΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΨΝ
ΣΟ
ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ
ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ)

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΙΟΒΕ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΕΡΕΤΝΕ

ΠΟΤ
ΑΠΟ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

Σ3105

ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ
ΕΡΓΑΙΨΝ
ΣΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΣΟΤ
ΣΟΜΕΙ
ΤΧΗΛΗ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ
ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΑΕΠ ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

Σ3231

ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΨΝ
ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΤΧΗΛΗ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Ε
CLUSTER - ΘΕΡΜΟΚΟΙΣΙΔΕ

WWW.CLUSTEROBSERVA
TORY.ORG

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΕΡΕΤΝΕ

ΠΟΤ
ΑΠΟ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

Σ3232

ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΙ ΜΜΕ

ΕΛΣΑΣ,

ΣΟΙΦΕΙΑ

ΠΟΤ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΕΞΑΓΨΓΨΝ

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΔΕΙΚΣΗ Ε
ACTION PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨΝ
ΕΠ [SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ
ΜΕ
ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠSFC2014

ΪΡΕΤΝΑ
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ΔΕΙΚΣΗ

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΙΚΣΗ Ε
ACTION PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨΝ
ΕΠ [SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ
ΜΕ
ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠSFC2014

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙΜ
Ο
INDICATO
R
FICHE
ΑΠΟ
ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

5
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ/
ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΟ ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ ΒΑΗΣΟΦΟΤ ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

1

2
ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ (Β’ΓΕΝΗ
ΚΑΙ Γ’ ΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ)

3
ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Σ3233

ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΨΝ
ΕΞΑΓΨΓΨΝ ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ ΚΑΙ
ΤΠΗΡΕΙΨΝ

ΕΛΣΑΣ,
ΣΑΣΙΣΙΚΕ
ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

Σ3505

ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ
ΠΑΡΑΓΨΓΗ Ε ΣΟΜΕΙ ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΞΤΠΝΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ

EUROSTAT

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
THN ΕUROSTAT

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

Σ3506

ΕΞΑΓΨΓΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ό
Φ
Ι

Σ4207

ΠΟΟΣΟ
ΚΑΙΝΟΣΟΜΨΝ
ΜΜΕ ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ

COMMUNITY
INNOVATION
SURVEY,
ΓΓΕΣ ΕΚΣ, INNOVATION
SCOREBOARD,
ACTION
PLAN ΓΙΑ ΣΙΜΕ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΨΗ ΜΕ ΔΑ
Φ
Ι

4

ΝΑΙ

*Για το ΚΧ3 ζχουν υποβλθκεί ςυμπλθρωματικά ςχόλια τθσ ΕΟΧΨΑΨ
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR
FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑ
Ι
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

4

5

6

7

8

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

T2007

ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
ΣΨΝ ΑΗ ΣΙ ΕΚΠΟΜΠΕ
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΤ
ΣΟΤ
ΑΝΘΡΑΚΑ Ε ΕΘΝΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΠΕΚΑ, ΚΑΠΕ, ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΣΡΟ ΪΡΕΤΝΑ ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΚΕΣΑ) /
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΦΗΜΙΚΨΝ
ΔΙΕΡΓΑΙΨΝ
ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΨΝ ΠΟΡΨΝ
(ΙΔΕΠ)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

T2415

ΕΣΗΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ
ΣΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΚΑΠΕ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΕΡΕΤΝΕ

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΣΗΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ
ΣΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΠΕΚΑ [ΕΔΕΑ (ΜΕΣΡΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ
7
ΣΗ
ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ)]

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

T4228

ΒΑΗ
ΕΠ,

-

T4432

ΕΣΗΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ
ΣΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΠΕΚΑ ΕΔΕΑ (ΜΕΣΡΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ
7
ΣΗ
ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

Σ1511

ΕΣΗΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ
ΣΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑ
Ι/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10
ΌΦΙ

ΔΕΙΚΣΗ
ΠΡΟ
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΗ.
ΤΥΙΣΑΣΑΙ
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Ε ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΝΑΙ

ΔΕΙΚΣΗ
ΠΡΟ
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΗ.
ΤΥΙΣΑΣΑΙ
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Ε ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΔΑ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ:
''Ϊχει ζητηθεύ από DG Regio αλλαγό του δεύκτη
Σ4228
«Ετόςια
εξοικονόμηςη
τελικόσ
ενϋργειασ», ώςτε να αποτυπώνεται η
κατανϊλωςη ενϋργειασ (πρωτογενόσ ό τελικό,
πριν και μετϊ) αντύ τησ εξοικονόμηςησ
ενϋργειασ. Ο δεύκτησ ελϋγχεται από ΤΠΕΝ.''

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΔΕΙΚΣΗ
ΠΡΟ
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΗ.
ΤΥΙΣΑΣΑΙ
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Ε ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΔΕΙΚΣΗ
ΠΡΟ
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΗ.
ΤΥΙΣΑΣΑΙ
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Ε ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR
FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑ
Ι
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

4

5

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑ
Ι/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

Σ1613

ΕΣΗΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ
ΣΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΠΕΚΑ ΕΔΕΑ (ΜΕΣΡΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ
7
ΣΗ
ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΔΕΙΚΣΗ
ΠΡΟ
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΗ.
ΤΥΙΣΑΣΑΙ
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Ε ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Σ1815

ΕΣΗΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ
ΣΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΠΕΚΑ ΕΔΕΑ (ΜΕΣΡΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ
7
ΣΗ
ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΔΕΙΚΣΗ
ΠΡΟ
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΗ.
ΤΥΙΣΑΣΑΙ
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Ε ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Σ2823

ΕΣΗΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ
ΣΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1)
ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 2)
ΚΑΠΕ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΕΙΚΣΗ
ΠΡΟ
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΗ.
ΤΥΙΣΑΣΑΙ
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Ε ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Σ3106

ΕΣΗΙΑ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ
ΣΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΠΕΚΑ, ΕΔΕΑ (ΜΕΣΡΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΣΟΤ
ΩΡΘΡΟΤ
7
ΣΗ
ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΟΦΟ)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Σ1513

ΕΚΠΟΜΠΗ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ
ΕΔΕ

ΑΕΡΙΨΝ
ΕΚΣΟ

ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T4433

ΕΚΠΟΜΠΗ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ
ΕΔΕ

ΑΕΡΙΨΝ
ΕΚΣΟ

ΤΠΕΚΑ,
Γ.Δ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ,
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΝΑΙ

ΠΗΓΗ:ΤΠΕΚΑ, Γ.Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ,
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ
ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3
ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ

Σ1614

ΕΚΠΟΜΠΗ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ
ΕΔΕ

Σ2728

ΜΕΙΨΗ
ΑΕΡΙΨΝ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ
Ψ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ
ΣΨΝ
ΔΡΑΕΨΝ ΣΨΝ ΣΟΦΨΝ
ΣΨΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ
(Ε)

ΑΕΡΙΨΝ
ΕΚΣΟ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR
FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑ
Ι
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

4

5
ΔΙΟΙΚΗΗ]

6

7

8

ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΘΑ
ΠΡΟΔΙΟΡΙΘΕΙ
ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ
ΑΠΟ
ΕΤΑΑΠ

ΝΑΙ

NAI

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑ
Ι/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΠΗΓΗ:ΤΠΕΚΑ, Γ.Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ,
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ
ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΠΗΓΗ:ΤΠΕΚΑ, Γ.Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ,
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ
ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ

Η ΟΡΘΗ ΔΙΑΣΤΠΨΗ ΕΙΝΑΙ: ‘’ΕΚΠΟΜΠΗ
ΑΕΡΙΨΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΕΚΣΟ ΕΔΕ’’
Σ3515

ΜΕΙΨΗ
ΑΕΡΙΨΝ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ
Ψ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ
ΣΨΝ
ΔΡΑΕΨΝ
ΣΨΝ
ΣΟΦΨΝ
ΣΨΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ (Ε)

ΕΤΑΑΠ

ΝΑΙ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΠΗΓΗ:ΤΠΕΚΑ, Γ.Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ,
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ
ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ

Η ΟΡΘΗ ΔΙΑΣΤΠΨΗ ΕΙΝΑΙ: ‘’ΕΚΠΟΜΠΗ
ΑΕΡΙΨΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΕΚΣΟ ΕΔΕ’’
T2210

ΦΡΟΝΟ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΨΝ
ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ

ΪΡΕΤΝΕ
ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚΕ
ΜΕΛΕΣΕ

T4428

ΠΡΟΘΕΣΟ ΠΛΗΘΤΜΟ
ΜΕ
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ
ΑΠΟ
ΜΕΑ
ΣΑΘΕΡΗ
ΣΡΟΦΙΑ

T4430

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ
ΕΣΗΙΑ
ΜΕΙΨΗ ΣΨΝ ΕΚΠΟΜΠΨΝ
ΣΨΝ
ΑΕΡΙΨΝ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΑΠΟ ΕΡΓΑ

-

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΕΡΕΤΝΕ

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΦΡΗΗ
ΣΟΙΦΕΙΨΝ
ΕΛΣΑΣ,
ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΕΙΚΣΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ,
ΕΚΘΕΕΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΕΙΚΣΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

60

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR
FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑ
Ι
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

4

5

6

7

8

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2
ΜΕΣΡΟ

3
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ,
ΕΚΘΕΕΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ

T4431

ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΤΣΗΜΑΣΟ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ
ΕΠΙΒΑΣΨΝ ΛΕΨΥΟΡΕΙΨΝ

ΦΡΗΗ
ΣΟΙΦΕΙΨΝ
ΕΛΣΑΣ,
ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΕΙΚΣΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ,
ΕΚΘΕΕΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

Σ1018

ΙΟΔΤΝΑΜΟ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΠΟ ΓΕΨΘΕΡΜΙΑ

ΡΑΕ / ΚΑΠΕ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

Σ1321

ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΣΕΛΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΟΛΟΤ
ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ, ΠΛΗΝ ΣΟΤ
ΣΟΜΕΑ ΣΨΝ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ

ΤΠΕΚΑ,
ΪΚΘΕΗ
ΩΡΘΡΟΤ
7
ΣΗ
ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ.
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΒΑΕΙ
ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΠΚΜ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

Σ1322

ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ
ΠΡΨΣΟΓΕΝΟΤ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΕΣΑΥΟΡΕ

ΤΠΕΚΑ,
ΪΚΘΕΗ
ΩΡΘΡΟΤ
7
ΣΗ
ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ.
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΒΑΕΙ
ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΠΚΜ

ΣΙ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΝΑΙ

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑ
Ι/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1816

ΜΕΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΦΡΗΗ
ΒΙΨΙΜΨΝ
ΑΣΙΚΨΝ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ/ ΕΔΑ ΠΔΕ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΣΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1814

ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΨΝ ΑΠΕ ΣΗΝ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΣΕΛΙΚΗ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΠΕΚΑ
ΪΚΘΕΗ
ΠΡΟΟΔΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΕ
(ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ
22
ΣΗ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/EC)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΔΕΙΚΣΗ
ΠΡΟ
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΗ.
ΤΥΙΣΑΣΑΙ
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Ε ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

61

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR
FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑ
Ι
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

4

5

6

7

8

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

T4215

ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΨΝ ΑΠΕ ΣΗΝ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΣΕΛΙΚΗ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΠΕΚΑ
[ΪΚΘΕΗ
ΠΡΟΟΔΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΕ
(ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ
22
ΣΗ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/EC)]

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

Σ1036

ΕΣΗΙΑ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ
ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ε ΔΗΜΟΙΑ ΚΣΙΡΙΑ

ΤΠΕΚΑ
/
ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΣΡΟ ΪΡΕΤΝΑ ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ (EKETA)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

T2006

ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
ΔΗΜΟΙΨΝ
ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΣΗΝ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΤΠΕΚΑ, ΚΑΠΕ, ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΣΡΟ ΪΡΕΤΝΑ ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΚΕΣΑ) /
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΦΗΜΙΚΨΝ
ΔΙΕΡΓΑΙΨΝ
ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΨΝ ΠΟΡΨΝ
(ΙΔΕΠ)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

Σ2209

ΜΕΙΨΗ
ΕΚΠΟΜΠΨΝ
ΑΕΡΙΨΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ
(ΑΥΟΡΑ
ΔΗΜΟΙΑ
&
ΙΔΙΨΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ)

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

Σ2727

ΕΣΗΙΑ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ
ΣΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑ
ΔΗΜΟΙΑ ΚΣΙΡΙΑ

ΤΠΕΚΑ, ΕΥΔ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

Σ2729

ΕΣΗΙΑ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ
ΣΕΛΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΟΝ
ΣΟΜΕΑ
ΣΗ
ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΤΠΕΚΑ, ΕΥΔ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΒΑΗ
ΕΠ,

NAI

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑ
Ι/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΛΣΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΛΣΑΣ

NAI

ΔΕΙΚΣΗ
ΠΡΟ
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΗ.
ΤΥΙΣΑΣΑΙ
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Ε ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR
FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑ
Ι
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

4

5

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑ
Ι/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

Σ3244

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΗΜΟΙΨΝ
ΚΣΙΡΙΨΝ
ΜΕ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑ ΔΤΟ
ΒΑΘΜΙΔΕ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΟΠ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Η ΠΗΓΗ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙΣΑΙ
Ε
:ύςτημα
Παρακολούθηςησ
ΟΠ
και
Τπουργεύο
Παραγωγικόσ
Αναςυγκρότηςησ,
Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ

Σ3507

ΕΣΗΙΑ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ
ΣΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑ
ΔΗΜΟΙΑ ΚΣΙΡΙΑ

ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Η ΠΗΓΗ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ε : ΕΛΣΑΣ-ΤΠΕΚΑ

Σ3508

ΕΣΗΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ
ΠΡΨΣΟΓΕΝΟΤ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ
ΣΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΕΙΚΣΗ Η ΠΗΓΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ε : ΕΛΣΑΣ/ΤΠΕΚΑ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

Σ3241

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ
ΣΗ
ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΣΕΛΙΚΗ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ
ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΚΑΙ
ΣΟΝ ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ

ΕΛΣΑΣ
(HTTP://WWW.STATIS
TICS.GR/PORTAL/PAGE
/PORTAL/ESYE/PAGET
HEMES?P_PARAM=A03
01)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3242

ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ
ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΟΝ ΟΙΚΙΣΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ

ΕΛΣΑΣ
(HTTP://WWW.STATIS
TICS.GR/PORTAL/PAGE
/PORTAL/ESYE/PAGET
HEMES?P_PARAM=A03
01)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3243

ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΗ ΙΦΤ
ΗΘΤΑ

ΛΑΓΗΕ ΑΕ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΗ ΑΠΌ ΔΑ ΠΕΠ
ΑΣΣΙΚΗ, ΚΑΘΨ Η ΠΗΓΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΖΕΣΑΙ ΑΑΥΗ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

Σ3107

ΑΡΙΘΜΟ
ΣΨΝ
ΔΙΠΛΨΜΑΣΨΝ
ΕΤΡΑΙΣΕΦΝΙΑ
ΠΑΣΕΝΣΕ (PATENTS)

EUROSTAT. ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ
ΣΟΤ
ΔΕΙΚΣΗ,
ΔΙΕΡΕΤΝΨΝΣΑΙ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΣΟΤ
ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ
ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ
ΓΙΑ
ΠΑΣΕΝΣΕ ΤΝΟΛΙΚΑ
ΣΗΝ
ΚΡΗΣΗ
ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ
ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR
FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑ
Ι
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

4

5

6

7

8

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑ
Ι/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10
ΌΦΙ
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΦΟ 5 - ΠΡΟΨΘΗΗ ΣΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΙΝΔΤΝΨΝ
ΠΡΟΘΕΣΟ
ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΕΛΕΓΦΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΙ

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣ
ΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΕΙ
ΣΗΝ ΠΗΓΗ
;

ΕΞΕΣΑΖΟΝ
ΣΑΙ/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΕΙ ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ
,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

8

9

10

ΚΨΔΙΚ
Ο
ΔΕΙΚΣ
Η
(SFC20
14)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ (ΜΕ ΒΑΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΕΠ,
SFC2014)

ΔΕΙΚΣΗ
Ε
ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ

ΕΛΛΕΙΧΕ
ΨΝ
ΕΠ
[SFC2014
]

1

2

3

4

5

Σ2730

ΪΚΣΑΗ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΓΙΑ
ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΣΟΤ
ΚΙΝΔΤΝΟΤ
ΠΛΗΜΜΤΡΨΝ ΚΑΙ Η
ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΣΡΨΝ
ΣΗ
ΟΔΗΓΙΑ
2007/60/ΕΚ

ΤΠΕΚΑ.
ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΤΔΑΣΨΝ

ΝΑΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ
ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3509

ΪΚΣΑΗ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΓΙΑ
ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΣΟΤ
ΚΙΝΔΤΝΟΤ
ΠΛΗΜΜΤΡΨΝ
2007/60/ΕΚ

ΤΠΕΚΑ
/
ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΤΔΑΣΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ
ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T4434

ΪΚΣΑΗ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΓΙΑ
ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΣΟΤ
ΚΙΝΔΤΝΟΤ
ΠΛΗΜΜΤΡΨΝ ΚΑΙ Η
ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΣΡΨΝ
ΣΗ
ΟΔΗΓΙΑ
2007/60/ΕΚ

ΤΠΕΚΑ/ΕΓΤ
ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΨΝ
ΚΙΝΔΤΝΨΝ
ΠΛΗΜΜΤΡΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ
ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1616

ΪΚΣΑΗ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΓΙΑ
ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΣΟΤ
ΚΙΝΔΤΝΟΤ
ΠΛΗΜΜΤΡΨΝ ΚΑΙ Η
ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΣΡΨΝ
ΣΗ
ΟΔΗΓΙΑ
2007/60/ΕΚ

ΤΠΕΚΑ/ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΤΔΑΣΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ
ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T4433

ΕΚΠΟΜΠΗ
ΑΕΡΙΨΝ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΕΚΣΟ
ΕΔΕ

ΤΠΕΚΑ,
Γ.Δ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝΣΟ
ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ,
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ
Η ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠ- SFC2014

ΤΠΑΡΦ
ΕΙ
ΔΙΑΘΕ
ΙΜΟ
INDICA
TOR
FICHE
ΑΠΟ
ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ
ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ
Η ; ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ
;

6

7

ΓΙΝΕΣΑΙ ΑΝΑΥΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΕΣΕΙ ΚΤΚΛΟΤ
ΑΝΑΝΕΨΗ ΣΨΝ ΕΚΣΙΜΗΕΨΝ ΚΙΝΔΤΝΨΝ
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ΚΨΔΙΚ
Ο
ΔΕΙΚΣ
Η
(SFC20
14)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ (ΜΕ ΒΑΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΕΠ,
SFC2014)

1

2

3
ΑΛΛΑΓΗ
ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ

ΔΕΙΚΣΗ
Ε
ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ

ΕΛΛΕΙΧΕ
ΨΝ
ΕΠ
[SFC2014
]

4
ΚΑΙ
ΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΟ
ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΕΛΕΓΦΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΙ

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ
Η ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠ- SFC2014

ΤΠΑΡΦ
ΕΙ
ΔΙΑΘΕ
ΙΜΟ
INDICA
TOR
FICHE
ΑΠΟ
ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ
ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ
Η ; ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ
;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣ
ΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΕΙ
ΣΗΝ ΠΗΓΗ
;

ΕΞΕΣΑΖΟΝ
ΣΑΙ/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΕΙ ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ
,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

5
ΔΙΟΙΚΗΗ]

6

7

8

9

T2008

ΠΟΟΣΟ
ΚΑΛΤΧΗ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ
ΜΕ
ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ
ΥΟΡΕΙ,
ΤΠΕΚΑ/ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΤΔΑΣΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ
ΠΗΓΨΝ

T2211

ΠΟΟΣΟ ΠΛΗΘΤΜΟΤ
ΠΟΤ ΕΠΨΥΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ
ΕΝΔΤΝΑΜΨΗ
ΚΑΙ
ΕΠΕΚΣΑΗ ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΚΑΙ
ΤΠΗΡΕΙΕ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ
Ε
ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ ΕΤΑΙΘΗΣΕ
ΠΕΡΙΟΦΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ

T2258

ΪΚΣΑΗ
ΑΠΕΙΛΟΤΜΕΝΨΝ ΑΠΟ
ΠΛΗΜΜΤΡΕ ΠΕΡΙΟΦΨΝ
ΣΗ ΠΣΕ

T2417

NAI

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

10

OXI

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΟ
ΔΕΛΣΙΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ
Ανϊγκη ολοκλόρωςησ τησ ςχετικόσ μελϋτησ επεξεργαςύασ των ςτοιχεύων των περιοχών
που αντιμετωπύζουν κύνδυνο πλημμυρών.
Ανϊγκη οριςτικοπούηςησ του αρμόδιου
φορϋα για τη ςυλλογό και επεξεργαςύα των
πρωτογενών ςτοιχεύων.

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΤΠΕΚΑ/ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ
ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΚΙΝΔΤΝΨΝ
ΠΛΗΜΜΤΡΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΠΛΗΘΤΜΟ
ΠΟΤ
ΕΠΨΥΕΛΕΙΣΑΙ
ΑΠΟ
ΜΕΣΡΑ
ΠΡΟΣΑΙΑ,
ΕΝΑΝΣΙ
ΥΤΙΚΨΝ
ΚΑΣΑΣΡΟΥΨΝ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ ΔΕΙΚΣΨΝ Ψ
ΠΗΓΗ
ΠΡΟΔΙΟΡΙΖΕΣΑΙ:
Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη Δυτικόσ Ελλϊδασ
Πελοποννόςου (Διευθύνςεισ Τδϊτων και
Δαςών)

Σ1034

ΜΕΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΟΣΟ ΖΗΜΙΨΝ ΑΠΟ
ΠΛΗΜΜΤΡΕ
ΑΝΑ
ΠΛΗΜΜΤΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟ
2014 - 2023

ΦΕΔΙΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΠΛΗΜΜΤΡΨΝ
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗ
ΪΒΡΟΤ / ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ
ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΜΕ
ΒΑΗ
Θα απαιτηθεύ
επεξεργαςύασ
πλημμυρών.

Σ1323

ΤΝΟΛΟ ΠΛΗΘΤΜΟΤ
ΟΙΚΙΜΨΝ
ΠΟΤ
ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ
ΑΠΟ

ΕΛΣΑΣ / ΤΠΕΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΤΔΑΣΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ
ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΔΕΛΣΙΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ:
διαδικαςύα ςυλλογόσ &
οικονομικών
ςτοιχεύων
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ΠΡΟΘΕΣΟ
ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΕΛΕΓΦΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΙ

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ
Η ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠ- SFC2014

ΤΠΑΡΦ
ΕΙ
ΔΙΑΘΕ
ΙΜΟ
INDICA
TOR
FICHE
ΑΠΟ
ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ
ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ
Η ; ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ
;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣ
ΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΕΙ
ΣΗΝ ΠΗΓΗ
;

ΕΞΕΣΑΖΟΝ
ΣΑΙ/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΕΙ ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ
,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

5
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
(ΕΛ)

6

7

8

9

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ (ΜΕ ΒΑΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΕΠ,
SFC2014)

ΔΕΙΚΣΗ
Ε
ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ

ΕΛΛΕΙΧΕ
ΨΝ
ΕΠ
[SFC2014
]

1

2
ΤΓΦΡΟΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ
ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ

3

4

Σ1514

ΠΛΗΘΤΜΟ
ΠΟΤ
ΕΠΨΥΕΛΕΙΣΑΙ
ΑΠΟ
ΜΕΣΡΑ
ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ,
ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ
ΔΑΨΝ/ΤΔΑΣΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ
ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1817

ΕΣΗΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΠΛΗΜΜΤΡΙΚΨΝ
ΤΜΒΑΝΣΨΝ

ΚΕΠΠ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1818

ΕΣΗΙΕ
ΕΚΣΑΕΙ

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ
ΨΜΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ2614

ΠΟΟΣΟ
ΔΑΙΚΨΝ
ΕΚΣΑΕΨΝ
ΠΟΤ
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΝΣΑΙ

ΤΠΕΚΑ.
ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΑΨΝ,
Δ/ΝΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΦΨΡΙΚΟΤ
ΦΕΔΙΑΜΟΤ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ
ΑΥΕ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σ2615

ΠΟΟΣΟ ΠΛΗΘΤΜΟΤ
ΠΟΤ ΨΥΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ
ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ
ΚΑΣΑΣΡΟΥΨΝ

ΤΠΕΚΑ, ΕΥΔ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ
ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ2824

ΠΟΟΣΟ ΠΛΗΘΤΜΟΤ
ΠΟΤ ΕΠΨΥΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ
ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΚΨΔΙΚ
Ο
ΔΕΙΚΣ
Η
(SFC20
14)

ΚΑΜΕΝΕ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

10

ΕΞΕΣΑΖΕΣΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΔΑ ΜΕ ΣΗ
ΠΗΓΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ (Δ/ΝΗ ΔΑΨΝ)

ΣΟ
ΔΕΛΣΙΟ
ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΠΗΓΗ

ΔΕΙΚΣΗ
Η
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ΠΡΟΘΕΣΟ
ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΕΛΕΓΦΟ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΙ

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ
Η ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠ- SFC2014

ΤΠΑΡΦ
ΕΙ
ΔΙΑΘΕ
ΙΜΟ
INDICA
TOR
FICHE
ΑΠΟ
ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ
ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ
Η ; ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ
;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣ
ΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΕΙ
ΣΗΝ ΠΗΓΗ
;

ΕΞΕΣΑΖΟΝ
ΣΑΙ/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΕΙ ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ
,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

5

6

7

8

9

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ (ΜΕ ΒΑΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΕΠ,
SFC2014)

ΔΕΙΚΣΗ
Ε
ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ

ΕΛΛΕΙΧΕ
ΨΝ
ΕΠ
[SFC2014
]

1

2
ΜΕΣΡΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΚΙΝΔΤΝΟΤ

3

4

Σ3108

ΠΟΟΣΟ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ
ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΜΕ
ΜΕΣΡΑ
ΠΡΟΣΑΙΑ
ΥΤΙΚΟΤ
ΚΑΙ
ΔΟΜΗΜΕΝΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Ε
ΦΕΗ
ΜΕ
ΣΗ
ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΑΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΦΨΡΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΜΟΝΑΔΨΝ
ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ
Ε
ΤΝΔΤΑΜΟ
ΜΕ
ΓΕΨΜΟΥΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ
ΕΠΙ
ΜΕΡΟΤ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ
ΠΗΓΨΝ

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ
ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3251

ΠΟΟΣΟ ΠΛΗΘΤΜΟΤ
ΠΟΤ ΠΡΟΣΑΣΕΤΕΣΑΙ
ΑΠΟ
ΜΕΣΡΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΙΝΔΤΝΨΝ

ΕΔΕΠ ΑΣΣΙΚΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3510

ΠΟΟΣΟ
ΔΑΙΚΨΝ
ΕΚΣΑΕΨΝ
ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΝΣΑΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΜΕΛΕΣΕ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ
ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3530

ΠΟΟΣΟ ΑΚΣΨΝ ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΠΟΤ
ΚΙΝΔΤΝΕΤΟΤΝ
ΑΠΟ
ΔΙΑΒΡΨΗ

(ΚΕΝΟ)

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ
ΑΥΕ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΚΨΔΙΚ
Ο
ΔΕΙΚΣ
Η
(SFC20
14)

ΚΑΙ
ΣΨΝ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

10
Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη Αιγαύου (Δνςεισ
Δαςών & Τδϊτων)

ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΕΙΚΣΗ
Η
ΠΗΓΗ
ΠΡΟΔΙΟΡΙΖΕΣΑΙ
Ε
ύςτημα
παρακολούθηςησ
ΠΝΑ
με
ςυχνότητα υποβολόσ εκθϋςεων κϊθε χρόνο
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

4

5

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

T2218

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΕ
ΠΕΡΙΟΦΕ
(ΤΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ NATURA 2000)
ΜΕ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Η ΣΤΠΟΙ
ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ
Ε
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΑΣΗΡΗΗ

ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1527

ΠΟΟΣΟ
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ
(ΤΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ NATURA 2000)
ΜΕ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3513

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΕ
ΠΕΡΙΟΦΕ
(ΤΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ NATURA 200)
ΜΕ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ2734

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΕ
ΠΕΡΙΟΦΕ
(ΤΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ NATURA 200)
ΜΕ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

ΤΠΕΚΑ. ΣΜΗ.ΥΤΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1326

ΠΕΡΙΟΦΕ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ
NATURA 2000 ΓΙΑ ΣΙ
ΟΠΟΙΕ ΔΙΑΥΑΛΙΖΕΣΑΙ Η
ΦΡΗΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΤΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Ψ ΠΗΓΗ
ΟΡΙΖΕΣΑΙ:Διεύθυνςη
Περιβαλλοντικού
χεδιαςμού ΤΠΕΝ

Σ1619

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΕ
ΠΕΡΙΟΦΕ
(ΤΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ NATURA 2000)
ΜΕ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

ΤΠΕΚΑ
ΒΑΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΔΙΚΣΤΟΤ
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΜΕ
ΒΑΗ
ΔΕΛΣΙΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ:
Όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 8 τησ Οδηγύασ
92/43/ΕΕ απαιτεύται ανϊ 2ετύα αξιολόγηςη και
επικαιροπούηςη. ύμφωνα με το ύδιο το
«Πλαύςιο Δρϊςεων Προτεραιότητασ για το

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΠΟΤ
ΑΠΟ
ΚΑΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΕΙΚΣΗ Η
ΠΗΓΗ ΠΡΟΔΙΟΡΙΖΕΣΑΙ Ε :ΤΠΕΚΑ, Σμόμα
φυςικού περιβϊλλοντοσ
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

4

5
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

Σ2462

ΠΟΟΣΟ
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ
(ΤΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ NATURA 2000)
ΜΕ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

T4436

ΠΟΟΣΟ
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ
(ΤΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ NATURA 2000)
ΜΕ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

ΤΠΕΚΑ/
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ,
ΕΔΑΥΟΤ
ΚΑΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΪΚΘΕΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΚ
ΠΛΑΙΙΟ
ΔΡΑΕΨΝ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ
(PAF)
ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ
2011-2020

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

T2829

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΕ
ΠΕΡΙΟΦΕ
(ΤΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ NATURA 2000)
ΜΕ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

Σ1020

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΕ
ΠΕΡΙΟΦΕ
(ΤΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ NATURA 2000)
ΜΕ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

T2012

ΠΟΟΣΟ
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ
ΠΟΤ
ΔΙΑΥΑΛΙΖΕΣΑΙ
Η

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];
9

10
δύκτυο Natura 2000 για την προγραμματικό
περύοδο 2014-2020», η 3η φϊςη αξιολόγηςόσ
του
προτεύνεται
να
πραγματοποιηθεύ
παρϊλληλα με την διαδικαςύα αξιολόγηςησ των
ΕΠ του ΕΠΑ 2014-2020 που αναμϋνεται να
υλοποιηθεύ περύ το μϋςο τησ εφαρμογόσ των
προγραμμϊτων (2018) για να παρατηρηθούν
τα μϋχρι τότε αποτελϋςματϊ του.

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΥΟΡΕΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ / ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ
ΥΟΡΕΙ,

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
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ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

1

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

2
ΠΡΟΣΑΙΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

3
ΤΠΕΚΑ/ΣΜΗΜΑ
ΥΤΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΙ

Η

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

4

5
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΑΙ

Σ1823

ΕΠΙΚΕΧΙΜΟΣΗΣΑ
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΣΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3113

ΠΟΟΣΟ
ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ
ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ
ΠΟΤ
ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ
Ε
ΚΑΘΕΣΨ ΔΙΑΣΗΡΗΗ
Ψ ΠΡΟ ΣΗ ΤΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ
ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΠΛΑΙΙΟ
ΔΡΑΕΨΝ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ
(PAF),
ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΡΗΣΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T2009

ΠΟΟΣΟ
ΠΛΗΘΤΜΟΤ
ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΕΣΑΙ ΜΕ
ΑΥΑΛΗ
ΔΙΚΣΤΑ
ΠΑΡΟΦΗ
ΠΟΙΜΟΤ
ΝΕΡΟΤ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ,
ΔΕΤΑ
ΠΔΜ,
ΤΠΕΚΑ/ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ2732

ΔΙΑΡΡΟΕ
ΝΕΡΟΤ

ΔΕΤΑ
/ΔΗΜΟΣΙΚΕ
ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΔΡΕΤΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T2214

ΠΛΗΘΤΜΟ
ΠΟΤ
ΚΑΛΤΠΣΕΣΑΙ
ΜΕ
ΤΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΑΠΨΛΕΙΨΝ ΣΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ
ΤΔΡΕΤΗ

ΤΠΕΚΑ/ ΕΓΤ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3111

ΔΙΑΘΕΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΙΑ
ΠΑΡΟΦΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ,
ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΤΔΑΣΙΝΨΝ
ΠΟΡΨΝ,
ΠΑΡΟΦΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ

ΤΠΟ ΕΓΚΡΙΗ ΦΕΔΙΟ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΛΕΚΑΝΨΝ
ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΔΑΣΙΚΟΤ
ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ
ΚΡΗΣΗ
ΔΕΤΑ
ΚΡΗΣΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T2420

ΠΛΗΘΤΜΟ
ΠΟΤ
ΕΞΤΠΗΡΕΣΕΙΣΑΙ
ΑΠΟ
ΒΕΛΣΙΨΜΕΝΗ
ΠΑΡΟΦΗ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΠΟΙΜΟΤ

-

ΠΟΤ
ΑΠΟ
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ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

1

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

2
ΝΕΡΟΤ

3

ΒΑΗ
ΕΠ,

Σ3531

ΠΛΗΘΤΜΟ
ΠΟΤ
ΕΞΤΠΗΡΕΣΕΙΣΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ
ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ
ΑΝΘΡΨΠΙΝΗ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ

ΤΠΕΚΑ

T4442

ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΜΕΝΟ
ΠΛΗΘΤΜΟ ΜΕ ΝΕΡΟ
ΑΝΘΡΨΠΙΝΗ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ.

ΤΠΕΚΑ / ΕΤΔΕΠΠΕΡΑΑ
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ
ΕΤΔΑΠ ΑΕ,ΕΤΑΘ ΚΑΙ
ΕΔΕΤΑ)

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

4

5
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΑΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑYΣΟΣΗΣΑ ΔΕΙΚΣΗ Η
ΠΗΓΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ε : ΤΠΕΚΑ, Ειδικό
Γραμματεύα Τδϊτων

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Με
βϊςη
δελτύο
ταυτότητασ:
Σα ςτοιχεύα προϋρχονται από ςυνεχεύσ
μετρόςεισ
πιςτοποιημϋνων
εργαςτηρύων
(δημόςιων και ιδιωτικών).Οι ϋλεγχοι ποιότητασ
του νερού μϋςω των ΔΕΤΑ και των Α.Ε. εύναι
ϊμεςα
ιχνηλϊςιμοι,
αν
και
δεν
ςυγκεντρώνονται ςε μύα ενιαύα εθνικό βϊςη. Η
βελτύωςη τησ ποιότητασ του νερού ανθρώπινησ
κατανϊλωςησ, εύτε από τισ δρϊςεισ του ΕΠΑ,
εύτε όχι, θα πρϋπει να παρακολουθεύται ενιαύα
και να υπολογύζεται ςτο επύπεδο του
εξυπηρετούμενου
πληθυςμού,
μϋςω
καταχώρηςησ των ςχετικών δεδομϋνων ςε ϋνα
«εθνικό
μητρώο».
Για το ςκοπό αυτό, η ΕΤΔ ΕΠΠΕΡΑΑ θα προβεύ
εντόσ του 2015 ςτισ παρακϊτω δρϊςεισ:
-θα προωθόςει ςυνεργαςύα τησ ΕΓΤ με το
ΤΠΕ, το ΤΤΚΑ, την ΚΕΔΕ, την ΕΔΕΤΑ, την
ΕΤΔΑΠ Α.Ε. και την ΕΤΑΘ Α.Ε. για τη
δρομολόγηςη
μιασ
ενιαύασ
διαδικαςύασ
καθολικόσ καταχώρηςησ των ελϋγχων ςε μύα
«εθνικό» βϊςη και θα εξετϊςει τισ θεςμικϋσ,
κανονιςτικϋσ και τεχνολογικϋσ απαιτόςεισ που
ςυνεπϊγεται η διαδικαςύα αυτό (Ιαν 2015).
-θα αναθϋςει μελϋτη αναλυτικόσ εκτύμηςησ τησ
τιμόσ βϊςησ («χαρτογρϊφηςη» των οικιςμών
και των ςυνθηκών ύδρευςησ / ελϋγχων), του
τρόπου παρακολούθηςησ, τησ κατϊρτιςησ
προδιαγραφών «ςυςτόματοσ» καταχώρηςησ
και αξιολόγηςησ τησ ποιότητασ του πόςιμου
νερού, την υποςτόριξη τησ δρομολόγηςησ του
«εθνικού μητρώου ελϋγχων και αξιολόγηςησ»
του νερού ανθρώπινησ κατανϊλωςησ, τον
προςδιοριςμό αρμόδιου Υορϋα λειτουργύασ και
την διαμόρφωςη ςυςτόματοσ εκτύμηςησ των
επιπτώςεων ςχετικών δρϊςεων του ΕΠΑ
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ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

4

5

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

Σ2827

ΠΛΗΘΤΜΟ
ΠΟΤ
ΕΞΤΠΗΡΕΣΕΙΣΑΙ
ΑΠΟ
ΕΠΑΡΚΗ
ΚΑΙ
ΒΕΛΣΙΨΜΕΝΗ
ΠΑΡΟΦΗ
ΝΕΡΟΤ

1)
ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

Σ2617

ΚΑΛΤΧΗ
ΣΨΝ
ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΑ
ΦΕΔΙΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΛΕΚΑΝΨΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΨΝ
ΝΗΨΝ

ΤΠΕΚΑ/
ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

Σ1820

ΔΙΑΡΡΟΕ
ΝΕΡΟΤ

ΔΕΤΑ & ΔΗΜΟΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

T4435

ΤΔΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΕ
ΚΑΛΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ε
ΣΟΤΛΑΦΙΣΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ
ΣΙ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
(ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ,
ΦΗΜΙΚΗ,
ΠΟΟΣΙΚΗ) ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ
2000/60/ΕΕ

ΣΔΕ,
ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΕΛΣΙΑ
ΔΗΛΨΗ
ΠΡΟΟΔΟΤ - ΟΡΙΣΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΪΡΓΨΝ/
ΤΠΟΕΡΓΨΝ - ΕΚΘΕΕΙ
ΕΛΕΓΦΨΝ - ΕΚΘΕΕΙ–
ΜΕΛΕΣΕ ΔΙΚΑΙΟΤΦΨΝ

Σ2461

ΤΔΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΕ
ΚΑΛΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ε
ΣΟΤΛΑΦΙΣΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ
ΣΙ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
(ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ,
ΦΗΜΙΚΗ,
ΠΟΟΣΙΚΗ) ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ
2000/60/ΕΚ

Σ1524

ΤΔΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΕ
ΚΑΛΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ε
ΣΟΤΛΑΦΙΣΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ
ΣΙ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
(ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ,
ΦΗΜΙΚΗ,
ΠΟΟΣΙΚΗ) ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ

ΠΟΙΜΟΤ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΝΑΙ

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];
9

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

10
2014‐2020 ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ τιου
νερού ανθρώπινησ κατανϊλωςησ (Ιαν 2015). Η
μελϋτη θα ολοκληρωθεύ τον επτϋμβριο του
2015.

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΔΛΠ • ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΤΔΑΣΨΝ
ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ • ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΔΛΑΠ,
ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ /ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΤΔΑΣΨΝ, ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ ΑΝΑΥΟΡΙΚΑ ΜΕ
ΠΗΓΗ ΣΟ ΣΔΕ
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

4

5
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2
2000/60/ΕΕ.

3

Σ3262

ΠΟΟΣΟ ΙΟΔΤΝΑΜΟΤ
ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΠΟΤ ΕΦΕΙ
ΠΡΟΒΑΗ Ε ΚΑΛΗ
ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΝΕΡΟ
ΤΔΡΕΤΗ

ΕΔΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΑΣΣΙΚΗ & ΕΛ.ΣΑΣ.

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΟΣΗΣΑ ΔΕΙΚΣΗ Η
ΠΗΓΗ
ΠΡΟΔΙΟΡΙΖΕΣΑΙ
Ε
ΕΛΣΑΣ, ΕΤΔΑΠ, Δόμοι Π.Ε. Νόςων Αττικόσ

Σ1525

ΠΛΗΘΤΜΟ
ΠΟΤ
ΕΞΤΠΗΡΕΣΕΙΣΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ
ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ
ΑΝΘΡΨΠΙΝΗ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ

ΕΔΕΤΑ, ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΕΙΚΣΗ
Ψ
ΠΗΓΗ
ΟΡΙΖΕΣΑΙ:Ειδικό
Τπηρεςύα
Διαχεύριςησ ΕΠ Περιφϋρειασ Θεςςαλύασ.
Εναλλακτικϊ,
ϋρευνα.
ΗΜΕΙΨΗ ΔΑ:Ϊχει επιςημανθεύ όδη ςτο από
21.10.15 ηλεκτρονικό μόνυμϊ μασ ότι ο
ςυγκεκριμϋνοσ Δεύκτησ ϋχει "προβληματικό"
πηγό. Επειδό πιθανόν αυτόσ, ό ανϊλογοσ που
εξυπηρετεύ
τον
ύδιο
ειδικό
ςτόχο,
χρηςιμοποιεύται και από ϊλλα Περιφερειακϊ
Προγρϊμματα κρύνεται ςκόπιμο να γύνει
προςπϊθεια ομογενοπούηςησ. Αν ο δεύκτησ που
θα επιλεγεύ δεν εύναι δυνατόν να μετρηθεύ μϋςω
ΕΛΣΑΣ - ΕUROSTAT ούτε μϋςω κεντρικόσ
Διοικητικόσ Πηγόσ με αποδεκτό διαδικαςύα,
παρακαλούμε ενημερώςτε μασ το ςυντομότερο
για να προβούμε ςτισ απαιτούμενεσ ενϋργειεσ
(π.χ. ανϊθεςη ϋρευνασ) προκειμϋνου να
ανταποκριθούμε ϋγκαιρα ςτισ απαιτόςεισ του
Προγρϊμματόσ μασ.

Σ1033

ΑΠΨΛΕΙΑ ΤΔΑΣΟ
ΔΙΚΣΤΑ ΤΔΡΕΤΗ

Ε

ΤΠΕΚΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΑ
ΦΕΔΙΑ
ΛΕΚΑΝΨΝ
ΑΠΟΡΡΟΗ ΚΑΙ ΪΡΕΤΝΑ
Ε ΔΕΤΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1617

ΕΠΙΥΑΝΕΙΑΚΑ ΤΔΑΣΙΚΑ
ΤΣΗΜΑΣΑ
ΠΟΤ
ΕΠΙΣΤΓΦΑΝΟΤΝ ΙΗ Η
ΑΝΨΣΕΡΗ ΣΗ ΚΑΛΗ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΔΑΣΨΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΤΔΑΣΨΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1324

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΥΑΝΕΙΑΚΨΝ
ΤΔΑΣΙΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ
ΠΟΤ ΔΙΑΘΕΣΟΤΝ ΚΑΛΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΤΠΕΚΑ
–ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΨΝ
/ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΔΑΣΨΝ
ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ
/
ΕΘΝΙΚΟ
ΔΙΚΣΤΟ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΗΜΕΙΨΗ ΔΑ:Παρότι ςτο κεύμενο του ΕΠ
αναφϋρεται ςυχνότητα υποβολόσ εκθϋςεων
ανϊ δύο ϋτη, η μελϋτη από την οπούα προκύπτει
η τιμό του δεύκτη εκπονεύται κϊθε ϋξι ϋτη.
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

4

5

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΕΠΙΥΑΝΕΙΑΚΨΝ
ΤΔΑΣΨΝ

T2010

ΠΟΟΣΟ
ΠΛΗΘΤΜΟΤ
ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΕΣΑΙ ΑΠΟ
ΔΙΚΣΤΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΨΝ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ,
ΔΕΤΑ
ΠΔΜ,
ΤΠΕΚΑ/ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T2419

ΚΛΑΜΑ
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ
ΟΔΗΓΕΙΣΑΙ
ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΕΡΕΨΝ
ΠΟΤ
Ε

ΒΑΗ
ΕΠ,

-

T4437

ΚΛΑΜΑ
ΦΨΡΙΣΑ
ΤΛΕΓΓΕΝΣΨΝ ΑΣΙΚΨΝ
ΣΕΡΕΨΝ
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ
ΠΟΤ
ΟΔΗΓΕΙΣΑΙ
Ε
ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ
(ΑΝΑΚΤΚΛΨΙΜΑ
&
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ)

ΤΠΕΚΑ / ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ,
ΕΔΑΥΟΤ
ΚΑΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ / ΕΔΑ
2014

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

Σ2825

ΚΛΑΜΑ
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ
ΟΔΗΓΕΙΣΑΙ
ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ

1)
ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
2)ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1522

ΚΛΑΜΑ
ΦΨΡΙΣΑ
ΤΛΛΕΓΕΝΣΨΝ ΑΣΙΚΨΝ
ΣΕΡΕΨΝ
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ
ΠΟΤ
ΟΔΗΓΕΙΣΑΙ
Ε
ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ
(ΑΝΑΚΤΚΛΨΙΜΑ
&
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ)

ΤΠΕΚΑ, ΠΕΔΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3109

ΠΟΟΣΟ
ΚΛΑΜΑΣΟ,
ΠΟΤ
ΟΔΗΓΕΙΣΑΙ
Ε
ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΕΔΑΚ
(ΑΠΡΙΛΙΟ 2012) ΚΑΙ
ΥΟΔΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΕΡΕΨΝ
ΠΟΤ
Ε

NAI
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

4

5

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

T4216

ΕΠΕΝΔΤΕΙ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΓΙΑ ΣΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΡΤΠΑΝΗ

ΕΠΑ 2007- 2013/ ΓΓΒ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3110

ΠΟΟΣΟ ΙΟΔΤΝΑΜΟΤ
ΠΛΗΘΤΜΟΤ
ΠΟΤ
ΚΑΛΤΠΣΕΣΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΣΤΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΨΝ
ΣΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΤΠΟ ΕΓΚΡΙΗ ΦΕΔΙΟ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΛΕΚΑΝΨΝ
ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΔΑΣΙΚΟΤ
ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ
ΚΡΗΣΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T4233

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΒΑΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ/
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΨΓΗ
ΠΟΤ
ΟΔΗΓΕΙΣΑΙ
ΣΗΝ
ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ

ΤΠΕΚΑ/ ΕΔΑ/ ΓΓΒ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T4438

ΑΣΙΚΑ
ΣΕΡΕΑ
ΑΠΟΒΛΗΣΑ
ΠΟΤ
ΟΔΗΓΟΤΝΣΑΙ Ε ΑΥΑΛΗ
ΔΙΑΘΕΗ

ΤΠΕΚΑ / ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ,
ΕΔΑΥΟΤ
ΚΑΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ / ΕΔΑ
2015

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3261

ΠΟΟΣΟ ΙΟΔΤΝΑΜΟΤ
ΠΛΗΘΤΜΟΤ
ΠΟΤ
ΚΑΛΤΠΣΕΣΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΣΤΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΨΝ

EUROSTAT:
ΠΙΝΑΚΑ
"ENV_WWCON_R2"

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕUROSTAT

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1821

ΠΡΟΘΕΣΟ
ΟΓΚΟ
ΑΣΙΚΨΝ
ΛΤΜΑΣΨΝ
ΠΟΤ
ΑΠΟΦΕΣΕΤΝΣΑΙ
ΠΡΟ ΕΕΛ

ΔΕΤΑ & ΔΗΜΟΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΠΟΤ
ΑΠΟ

Με
βϊςη
δελτύο
ταυτότητασ
δεύκτη:
Επειδό ο δεύκτησ όπωσ ςχεδιϊςτηκε αφορϊ τισ
"πρϊςινεσ" επενδύςεισ των επιχειρόςεων ςτο
πλαύςιο των ςχετικών δρϊςεων που
προκηρύςςονται
από
το
ΕΠΑ
(και
ςυγκεκριμϋνα τισ δρϊςεισ τησ ΕΤΔ ΕΠΑΝΕΚ),
ςτο πλαύςιο ςυνϊντηςησ με την ΕΕ (Οκτ.2016
ςτα γραφεύα τησ ΕΤΔ ΕΠΑΝΕΚ) ζητόθηκε να
λαμβϊνει και λοιπα δεδομϋνα περιβαλλοντικών
επενδύςεων(ανεξϊρτητα των δρϊςεων ςτο
πλαύςιο του ΕΠΑ). Δεν ϋχει ςυζητηθεύ ακόμη
με ΓΓΒ αυτό η δυνατότητα.

με
βϊςη
δελτύο
ταυτότητασ
δεύκτη:
Ο δεύκτησ θα επανεξεταςθεύ ανϊλογα με την
εξϋλιξη του ΕΠΑΝΕΚ. Προτεύνεται ο δεύκτησ να
επιλεγεύ από τουσ δεύκτεσ του Εθνικού χεδύου
Διαχεύριςησ Αποβλότων (Ε..Δ.Α.) (βλ. Πρϊξη
Τπουργικού υμβουλύου υπ'αριθμ.49 τησ
15−12−2015/ΥΕΚ
Α'
174/15.12.15
παρϊγραφοσ 4.2β)
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

4

5
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΑΙ

Σ3524

ΠΛΗΘΤΜΟ
ΠΟΤ
ΕΞΤΠΗΡΕΣΕΙΣΑΙ
ΑΠΟ
ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΛΤΜΑΣΨΝ (Α, Β ΚΑΙ
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ)

ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T4440

ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΨΝ
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ
(ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΨΝ/ΝΟΟΚ
ΟΜΕΙΑΚΨΝ)
ΠΟΤ
ΟΔΗΓΕΙΣΑΙ Ε ΑΥΑΛΗ
ΔΙΑΘΕΗ ΕΝΣΟ ΕΛΛΑΔΟ

ΤΠΕΚΑ / ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ,
ΕΔΑΥΟΤ
ΚΑΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ / ΕΔΑ
2017

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T4441

ΠΟΟΣΟ ΙΟΔΤΝΑΜΟΤ
ΠΛΗΘΤΜΟΤ
ΠΟΤ
ΚΑΛΤΠΣΕΣΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΣΤΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΨΝ
ΟΙΚΙΜΨΝ
Α-Β-Γ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ
ΣΗΝ OΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ

ΤΠΕΚΑ/ΕΓΤ (Η ΣΙΜΗ
ΒΑΗ
ΘΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ
ΣΟ 2014 ΜΕ ΣΟΙΦΕΙΑ
ΣΗ ΪΚΘΕΗ ΣΗ ΕΓΤ
ΠΟΤ ΘΑ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΟ
2016)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T4439

ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΙΑ ΑΣΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΣΑ (ΒΑΑ) ΠΟΤ
ΕΚΣΡΕΠΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ
ΣΑΥΗ

ΤΠΕΚΑ / ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ,
ΕΔΑΥΟΤ
ΚΑΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ / ΕΔΑ
2016

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1019

ΠΟΟΣΟ
ΣΨΝ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΨΝ ΑΣΙΚΨΝ
ΣΕΡΕΨΝ
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ
ΠΟΤ ΕΚΣΡΕΠΟΝΣΑΙ ΑΠΟ
ΣΗΝ ΣΑΥΗ

ΠΕΔΑ/ΔΙΑΜΑΘ Α.Ε

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ2731

ΕΚΣΡΟΠΗ
ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΙΜΨΝ
ΑΣΙΚΨΝ
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ
(ΒΑΑ) ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΥΗ

ΤΠΕΚΑ/ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ.
ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΔΑΥΟΤ
&
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Η ΠΗΓΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ε : ΤΠΕΚΑ, Ειδικό
Γραμματεύα Τδϊτων
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ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

4

5
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΑΙ

Σ1328

ΑΡΙΘΜΟ ΦΤΣΑ ΣΟΤ
ΟΠΟΙΟΤ ΣΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ
ΥΟΡΣΙΟ ΕΚΡΟΗ ΣΨΝ
ΣΡΑΓΓΙΔΙΨΝ ΤΠΕΡΒΑΙΝΕΙ
ΣΑ 30 MG/LT

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ
ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΣΕΡΕΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
/ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΠΕΔΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ2826

ΠΛΗΘΤΜΟ
ΠΟΤ
ΕΞΤΠΗΡΕΣΕΙΣΑΙ
ΑΠΟ
ΒΕΛΣΙΨΜΕΝΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΨΝ

1)
ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
2)ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1819

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΕΡΕΨΝ
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ
ΠΟΤ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΖΟΝΣΑΙ

ΥΟΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Σ1327

ΜΕΓΙΣΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΗΜΕΡΨΝ
ΜΕ
ΜΕΗ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ Α10
ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ 50
ΜG/M3
ΠΟΤ
ΚΑΣΑΓΡΑΥΕΣΑΙ
ΣΟ
ΣΑΘΜΟ
ΜΕ
ΣΗ
ΔΤΜΕΝΕΣΕΡΗ ΕΠΙΔΟΗ
ΚΑΣ’ ΕΣΟ

ΤΠΕΚΑ / ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
/
ΕΣΗΙΑ
ΪΚΘΕΗ
ΕΛΕΓΦΟΤ
ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΗ
ΡΤΠΑΝΗ
ΚΑΙ
ΘΟΡΤΒΟΤ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Σ1529

ΜΕΓΙΣΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΗΜΕΡΨΝ
ΜΕ
ΜΕΗ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΤΓΚΕΝΣΡΨΗ
Α10 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ
50
ΜG/M3
ΠΟΤ
ΚΑΣΑΓΡΑΥΕΣΑΙ
Ε
ΣΑΘΜΟ ΜΕΣΡΗΗ ΣΟ
ΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΑΡΙΑ

ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1530

ΜΕΓΙΣΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΗΜΕΡΨΝ
ΜΕ
ΜΕΗ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΤΓΚΕΝΣΡΨΗ
Α10 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ
50
ΜG/M3
ΠΟΤ

ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΠΟΤ
ΑΠΟ
ΚΑΙ
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ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

4

5
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2
ΚΑΣΑΓΡΑΥΕΣΑΙ
Ε
ΣΑΘΜΟ ΜΕΣΡΗΗ ΣΟ
ΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΟΛΟΤ

3

Σ1620

ΜΕΓΙΣΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΗΜΕΡΨΝ
ΜΕ
ΜΕΗ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΤΓΚΕΝΣΡΨΗ
Α10 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ
50
ΜG/M3
ΠΟΤ
ΚΑΣΑΓΡΑΥΕΣΑΙ
Ε
ΣΑΘΜΟ ΜΕΣΡΗΗ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1824

ΜΕΓΙΣΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΗΜΕΡΨΝ
ΜΕ
ΜΕΗ
ΗΜΕΗΙΑ ΤΓΚΕΝΣΡΨΗ
Α10 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΌ
50
MG/M3
ΠΟΤ
ΚΑΣΑΓΡΑΥΕΣΑΙ
Ε
ΣΑΘΜΟ ΜΕΣΡΗΗ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ/ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚ
Η ΑΡΦΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΣΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3265

ΜΕΓΙΣΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΗΜΕΡΨΝ
ΜΕ
ΜΕΗ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΤΓΚΕΝΣΡΨΗ
Α10 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ
50
ΜG/M3
ΠΟΤ
ΚΑΣΑΓΡΑΥΕΣΑΙ
Ε
ΣΑΘΜΟ ΜΕΣΡΗΗ

ΕΣΗΙΑ
ΪΚΘΕΗ
ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΗ
ΡΤΠΑΝΗ
ΑΠΟ
ΣΜΗΜΑ
ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ-Δ/ΝΗ
ΕΛΕΓΦΟΤ
ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΗ
ΡΤΠΑΝΗ
ΚΑΙ
ΘΟΡΤΒΟΤ
(ΕΑΡΘ)
ΤΠΕΚΑ
(HTTP://WWW.YPEKA.
GR/DEFAULT.ASPX?TAB
ID=490&LANGUAGE=EL
-GR)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T2216

ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ
ΣΟΤΡΙΣΨΝ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1618

ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ
ΕΠΙΚΕΠΣΨΝ
ΣΗΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

NAI

ΜΕ
ΒΑΗ
ΔΕΛΣΙΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ:
1. Επιςημαύνεται ότι τα αντύςτοιχα δεδομϋνα
που αναφϋρει η ΕΛΣΑΣ ςτο δελτύο τύπου
«Αφύξεισ και διανυκτερεύςεισ ςτα καταλύματα
ξενοδοχειακού τύπου και κϊμπινγκ» και
αναρτώνται
ςτην
ιςτοςελύδα
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ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

4

5
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

Σ2735

ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ
Ε
ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΑ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
ΠΛΗΝ
ΚΑΜΠΙΝΓΚ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1526

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΨΝ
ΘΕΑΛΙΑ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΗ

ΒΑΗ
ΕΠ,

9

10
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/E
SYE/PAGE-themes?p_param=A2001
ϋχουν
μεγϊλη διαφορϊ από τα δεδομϋνα τησ Eurostat.
το πρόγραμμα αναφϋρεται ωσ πηγό η
ΕΛΣΑΣ.
2. ε επόμενη αναθεώρηςη του προγρϊμματοσ
πιθανόν να προςτεθεύ επιπλϋον κατηγορύα
παρϋμβαςησ που θα ςχετύζεται με το Δεύκτη.
3. Απαιτειται ελεγχοσ κατα πόςο τα ςτοιχεύα
τησ ΕΛΣΑΣ ςυμφωνούν με τα ςτοιχεύα τησ
EUROSTAT.

Σ1325

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΨΝ
Ε
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ
ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΗΝ ΠΚΜ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1032

ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ
(ΗΜΕΔΑΠΨΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΨΝ)
ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΑ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3532

ΚΑΙ
Ε

ΕΠΙΚΕΧΙΜΟΣΗΣΑ
Ε
ΟΡΓΑΝΨΜΕΝΟΤ ΦΨΡΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ
ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

80

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

4

5
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

Σ2733

ΕΠΙΚΕΧΙΜΟΣΗΣΑ
Ε
ΟΡΓΑΝΨΜΕΝΟΤ ΦΨΡΟΤ
ΙΣΟΡΙΚΟΤ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ
ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3263

ΑΡΙΘΜΟ
ΕΙΙΣΗΡΙΨΝ
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ
ΦΨΡΨΝ
ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΪΡΕΤΝΑ
ΚΙΝΗΗ
ΜΟΤΕΙΨΝ
ΚΑΙ
ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΨΝ
ΦΨΡΨΝ
/
ΕΛΣΑΣ
(HTTP://WWW.STATIS
TICS.GR/PORTAL/PAGE
/PORTAL/ESYE/
PAGETHEMES?
P_PARAM=A1802)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ2828

ΕΠΙΚΕΧΕΙ Ε ΠΟΛΟΤ
ΕΛΞΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΥΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Σ3112

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΚΕΠΣΨΝ Ε
ΦΨΡΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΣΗΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T2011

ΑΡΙΘΜΟ
ΕΠΙΚΕΠΣΨΝ
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ
ΚΑΙ
ΥΤΙΚΨΝ ΠΟΡΨΝ ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ,
ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΦΨΝ,
ΥΟΡΕΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1822

EΠΙΚΕΧΙΜΟΣΗΣΑ
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΦΨΡΨΝ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T2421

ΕΠΙΚΕΧΕΙ
Ε
ΥΤΙΚΟΤ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΒΑΗ
ΕΠ,

81

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

4

5

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

T4231

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΚΕΠΣΨΝ Ε
ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ
ΚΑ ΜΟΤΕΙΑ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

Σ3533

ΠΛΗΘΤΜΟ
ΠΟΤ
ΨΥΕΛΕΙΣΑΙ
ΑΠΟ
ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΨΗ ΣΟΤ
ΑΣΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΨΝ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

Σ1021

ΪΚΣΑΗ
ΠΟΤ
ΚΑΛΤΠΣΕΣΑΙ
ΑΠΟ
ΘΕΜΟΘΕΣΗΜΕΝΕ
ΦΡΗΕΙ ΓΗ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΠΑΜΘ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΣΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

T2222

ΕΚΠΟΜΠΕ
ΑΕΡΙΨΝ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ
(ΣΟΝΟΙ
ΙΟΔΤΝΑΜΟΤ CO2) Ε
ΑΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ ΠΟΤ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΣΑΙ

ΤΠΕΚΑ/ΕΡΕΤΝΕ
ΠΕΔΙΟΤ

T4433

ΕΚΠΟΜΠΗ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ
ΕΔΕ

ΑΕΡΙΨΝ
ΕΚΣΟ

Σ1528

Σ2830

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΤΠΕΚΑ,
Γ.Δ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ,
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ
ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΜΕΝΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΦΕ Ε ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΙΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ

ΔΗΜΟΙ,
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ
ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟ
ΠΛΗΘΤΜΟ
ΑΣΙΚΨΝ
ΚΕΝΣΡΨΝ
Η/ΚΑΙ
ΚΕΝΣΡΨΝ
ΜΕ
ΤΓΚΕΝΣΡΨΗ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΨΝ
ΑΣΙΚΟΤ
ΣΤΠΟΤ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΑΡΦΗ

NAI

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΝΑΙ

Ψ ΠΗΓΗ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ:
ΕΤΔΕΠ
Θεςςαλύασ
ΑΙΣΗΜΑ ΔΑ:Παρακαλούμε να μασ γνωρύςετε
εϊν υπϊρχουν ςχετικού με τον παραπϊνω ειδικό
ςτόχο δεύκτεσ που μετρώνται εύτε από την
ΕΛΣΑΣ εύτε από κεντρικό πηγό, προκειμϋνου
να εξεταςτεύ η περύπτωςη αλλαγόσ του
ςυγκεκριμϋνου δεύκτη.
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

4

5

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

Σ3114

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΚΣΑΗ
ΠΟΤ
ΤΠΑΓΕΣΑΙ
Ε
ΘΕΜΟΘΕΣΗΜΕΝΟ
ΦΨΡΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ Ψ
ΠΡΟ
ΣΗ
ΤΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΣΑΗ
ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ ΦΨΡΟΣΑΞΙΚΟΤ
ΦΕΔΙΑΜΟΤ
ΚΑΙ
ΑΕΙΥΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΡΗΣΗ
(Η
ΣΙΜΗ
ΣΟΦΟ
ΠΡΟΔΙΟΡΙΖΕΣΑΙ
ΜΕ
ΒΑΗ
ΣΟ
ΜΕΟ
ΚΟΣΟ/ΕΚΣΑΡΙΟ,
ΕΡΓΨΝ
ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΨΝ
ΠΕΡΙΟΔΨΝ
ΚΑΙ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΨΝ ΣΟΤ
ΤΠΕΚΑ)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Ψ ΠΗΓΗ
ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ: Υορεύσ υλοπούηςησ των ϋργων

T3529

ΕΣΗΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ
ΣΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΠΕΚΑ ΕΔΕΑ (ΜΕΣΡΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟΤ 7
ΟΔΗΓΙΑ 2012/27 ΕΕ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΔΕΙΚΣΗ
ΠΡΟ
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΗ.
ΤΥΙΣΑΣΑΙ ΜΗΦΑΝΙΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Ε ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Σ3115

ΜΕΙΨΗ
ΑΕΡΙΨΝ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ
Ψ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ
ΣΨΝ
ΔΡΑΕΨΝ ΣΨΝ ΣΟΦΨΝ
ΣΨΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ
(Ε)

Η
ΣΙΜΗ
ΣΟΦΟ
ΠΡΟΔΙΟΡΙΖΕΣΑΙ ΣΟ
ΕΘΝ.
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ ΤΠΟΧΗ
ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΣΟΤ
ΕΔΕ
ΣΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-20. Η
ΣΙΜΗ ΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ
2012
ΕΦΕΙ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΕΙ
ΤΜΥΨΝΑ
ΜΕ
ΣΑ
ΙΦΤΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΔΕ
ΣΟ 2012

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΜΕ ΒΑΗ ΔΕΛΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΕΙΚΣΗ Η
ΠΗΓΗ
ΠΡΟΔΙΟΡΙΖΕΣΑΙ
Ε
:
ΤΠΕΚΑ Εθνικό Απογραφό Εκπομπών αερύων
θερμοκηπύου και πιςτοποιημϋνεσ εκπομπϋσ
υπόχρεων εγκαταςτϊςεων ΕΔΕ

T2013

ΠΟΟΣΟ
ΕΚΣΑΗ
ΑΣΙΚΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΠΟΤ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΣΑΙ

ΔΗΜΟΙ ΠΔΜ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

NAI

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T2221

ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΠΟΤ ΕΙΗΓΑΓΑΝ ΟΙΚΟΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ

ΪΡΕΤΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΠΕΔΙΟΤ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΕΡΕΤΝΕ

ΠΟΤ
ΑΠΟ
ΚΑΙ
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC201
4)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

T2422

ΠΕΡΙΟΦΕ
ΠΟΤ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΣΑΙ
Ε
ΑΣΙΚΑ
ΟΙΚΙΣΙΚΑ
ΚΕΝΣΡΑ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΙΚΣΗ
Ε ACTION
PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨ
Ν
ΕΠ
[SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ ΜΕ ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΕΠSFC2014

4

5
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΨΝ,
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΨΝ
ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ
Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
 ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΗΝ
ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΝΑΙ

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑΙ
/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΌΦΙ

*Χθμείωςθ για ΚΧ 5 και ΚΧ6: ςε δείκτεσ αποτελζςματοσ natura, νερϊν, αςτικϊν αποβλιτων, λυμάτων απαιτείται να αποςαφθνιςκεί εάν υπάρχουν μθχανιςμοί παρακολοφκθςθσ από το ΩΥΕΞΑ και τουσ λοιποφσ φορείσ που ζχουν
οριςκεί ωσ πθγζσ (πχ ΦΣΔΧΑ, Διμοι κλπ). Διαφορζσ ςτθν αξιολόγθςθ κριτθρίων παρατθροφνται και ςε ίδιο δείκτθ μεταξφ ΕΥ. Οοιποί δείκτεσ (διανυκτερεφςεισ και επιςκζψεισ πολ. Χϊρων, ολοκλθρωμζνα αςτικά) διαφαίνεται να είναι
μετριςιμοι.
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ Ε
ACTION PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨΝ
ΕΠ [SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ
ΜΕ
ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠSFC2014

4

5

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑ
Ι/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014
)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ (SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

T2014

ΦΡΟΝΟΑΠΟΣΑΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΟΤ
ΑΞΟΝΑ ΣΗ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ
«ΝΙΚΗ ΥΛΨΡΙΝΑ - ΚΟΖΑΝΗ
- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΤ ΛΑΡΙΑ»

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ,
ΠΔΜ/ΔΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ
ΕΡΓΨΝ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

NAI

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ME
ΒΑΗ
ΔΕΛΣΙΟ
ΔΕΙΚΣΗ:
Ανϊγκη
οριςτικοπούηςησ του αρμόδιου φορϋα για τη
ςυλλογό και επεξεργαςύα των πρωτογενών
ςτοιχεύων.

T2015

ΜΕΗ
ΦΡΟΝΟΑΠΟΣΑΗ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ
ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΤ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
ΑΠΟ ΔΕΔ-Μ

ΠΔΜ/ΔΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ
ΕΡΓΨΝ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

NAI

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ME
ΒΑΗ
ΔΕΛΣΙΟ
ΔΕΙΚΣΗ:
Ανϊγκη
οριςτικοπούηςησ του αρμόδιου φορϋα για τη
ςυλλογό και επεξεργαςύα των πρωτογενών
ςτοιχεύων.

T2224

ΠΛΗΘΤΜΟ
ΠΟΤ
ΚΑΛΤΠΣΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ
ΥΑ

ΕΠΑ
ΣΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ / ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T2259

ΦΡΟΝΟ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΨΝ

ΦΕΣΙΚΕ ΕΡΕΤΝΕ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΕΡΕΤΝΕ ΚΑΙ ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΨΝ,
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΨΝ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T2423

ΦΡΟΝΟΑΠΟΣΑΗ

ΤΠΗΡΕΙΕ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΣΗ

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΝΑΙ

ΚΑΙ

T2425

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΨ
ΜΕΣΑΚΙΝΟΤΜΕΝΟΙ ΕΠΙΒΑΣΕ
ΑΠΟ
ΚΑΙ
ΠΡΟ
ΣΗΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΤΠΑ/
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΣΑΜΕΙΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T4235

ΠΟΟΣΟ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΨΝ
ΠΟΤ ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΥΤΕΙ ΜΕΣΡΗΣΕ

ΔΕΔΔΗΕ
(ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΒΑΕΙ:
ΤΑ Δ5/ΗΛ/Α/Υ33/20
67/04-02-2013 (ΥΕΚ
Β297/13.2.2013)
«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ
ΤΣΗΜΑΣΨΝ
ΜΕΣΡΗΗ ΣΕΛΙΚΗ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ
ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΠΟΤ
ΑΠΟ
ΚΑΙ
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ Ε
ACTION PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨΝ
ΕΠ [SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ
ΜΕ
ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠSFC2014

4

5

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑ
Ι/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014
)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ (SFC2014)

1

2

3
2009/72/ΕΚ)

T4420

ΦΡΟΝΟΑΠΟΣΑΗ

ΕΚΘΕΕΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Η
ΜΕΘΟΔΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΑ

ΜΕΣΡΗΗ
ΣΟ
ΔΕΛΣΙΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΤΠΨΝΕΣΑΙ

T4421

ΠΡΟΠΕΛΑΙΜΟΣΗΣΑ

ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΕΙΚΣΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ,
ΕΚΘΕΕΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Η
ΜΕΘΟΔΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΑ

ΜΕΣΡΗΗ
ΣΟ
ΔΕΛΣΙΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΤΠΨΝΕΣΑΙ

T4422

ΚΙΝΔΤΝΟ
ΘΑΝΑΣΗΥΟΡΟΤ
ΣΡΟΦΑΙΟΤ ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ

ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΕΙΚΣΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ,
ΕΚΘΕΕΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Η
ΜΕΘΟΔΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΑ

ΜΕΣΡΗΗ
ΣΟ
ΔΕΛΣΙΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΤΠΨΝΕΣΑΙ

T4423

ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε
ΕΣΗΙΑ ΤΡΜΟΦΙΛΙΟΜΕΣΡΑ
(ΛΟΓΨ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ)

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΑΠΟ
ΣΡΑΙΝΟΕ, ΕΚΘΕΕΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Η
ΜΕΘΟΔΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΑ

ΜΕΣΡΗΗ
ΣΟ
ΔΕΛΣΙΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΤΠΨΝΕΣΑΙ

T4424

ΚΑΣΑΠΛΟΙ
ΠΛΟΙΨΝ

ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΕΙΚΣΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ,
ΕΚΘΕΕΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Η
ΜΕΘΟΔΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΑ

ΜΕΣΡΗΗ
ΣΟ
ΔΕΛΣΙΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΤΠΨΝΕΣΑΙ

T4425

ΒΕΛΣΙΨΗ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΝΑΤΙΠΛΟΙΑ
ΜΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ
ΚΑΛΤΧΗ

ΦΡΗΗ
ΣΟΙΦΕΙΨΝ
Δ/ΝΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΘΑΛΑΙΑ
ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ,
ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΕΙΚΣΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ,
ΕΚΘΕΕΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Η
ΜΕΘΟΔΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΑ

ΜΕΣΡΗΗ
ΣΟ
ΔΕΛΣΙΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΤΠΨΝΕΣΑΙ

ΚΑΙ

ΑΠΟΠΛΟΙ

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΒΑΗ
ΕΠ,
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ Ε
ACTION PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨΝ
ΕΠ [SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ
ΜΕ
ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠSFC2014

4

5

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑ
Ι/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014
)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ (SFC2014)

1

2

3
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

T4426

ΠΛΗΘΤΜΟ
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΨΝ
/
ΝΗΙΨΣΙΚΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΜΕ
ΠΡΟΒΑΗ Ε ΒΕΛΣΙΨΜΕΝΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΤΝΔΕΗ

ΦΡΗΗ
ΣΟΙΦΕΙΨΝ
ΕΛΣΑΣ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΕΙΚΣΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ,
ΕΚΘΕΕΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Η
ΜΕΘΟΔΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΑ

ΜΕΣΡΗΗ
ΣΟ
ΔΕΛΣΙΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΤΠΨΝΕΣΑΙ

T4427

ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΣΤΠΑ
ΑΥΑΛΕΙΑ
ΑΕΡΟΜΕΣΑΥΟΡΨΝ

ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΕΙΚΣΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ,
ΕΚΘΕΕΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Η
ΜΕΘΟΔΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΑ

ΜΕΣΡΗΗ
ΣΟ
ΔΕΛΣΙΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΤΠΨΝΕΣΑΙ

T4428

ΠΡΟΘΕΣΟ ΠΛΗΘΤΜΟ ΜΕ
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΑΠΟ ΜΕΑ
ΣΑΘΕΡΗ ΣΡΟΦΙΑ

ΦΡΗΗ
ΣΟΙΦΕΙΨΝ
ΕΛΣΑΣ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΕΙΚΣΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ,
ΕΚΘΕΕΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T4429

ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΟ
ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΕΙΚΣΨΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ,
ΕΚΘΕΕΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1022

ΦΡΟΝΟΑΠΟΣΑΗ ΑΡΔΑΝΙΟ ΜΑΔΡΑ
(ΣΜΗΜΑ
ΣΟΤ
ΚΑΘΕΣΟΤ
ΩΞΟΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΟΒΟΤΛΓΑΡΙΚΑ
ΤΝΟΡΑ)

ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΠΟΤ
ΑΠΟ
ΚΑΙ
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014
)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ (SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

Σ1023

ΤΝΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΟΑΠΟΣΑΗ
ΣΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ
ΟΠΟΤ
ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ

ΥΟΡΕΙ
ΕΚΣΕΛΕΗ
ΕΡΓΨΝ - ΠΑΜΘ

Σ1031

Σ1241

ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ
ΑΕΡΙΟΤ
ΑΠΟ
ΠΕΛΑΣΕ

ΥΤΙΚΟΤ
ΟΙΚΙΑΚΟΤ

ΕΣΗΙΑ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΠΟ
ΟΦΗΜΑΣΟΦΙΛΙΟΜΕΣΡΑ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΙΚΣΗ Ε
ACTION PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨΝ
ΕΠ [SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ
ΜΕ
ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠSFC2014

4

5
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ/ ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΔΕΥΑ Α.Ε

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑ
Ι/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΚΑΙ

ΚΑΙ

ΚΑΙ

Σ1242

ΠΛΗΘΤΜΟ
ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΟΤ
ΕΞΤΠΗΡΕΣΕΙΣΑΙ
ΑΠΟ ΣΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΜΕ
ΒΑΗ
ΔΕΛΣΙΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ:
ΠΗΓΗ:Ελληνικό τατιςτικό Αρχό/Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακό
ύςτημα
(ΟΠ)
Παρατόρηςη: Η μϋτρηςη του δεύκτη βαςύζεται
ςτα ςτοιχεύα τησ ΕΛΣΑΣ για τον πληθυςμό αλλϊ
και ςτη χωροθϋτηςη των ϋργων η οπούα
αποτυπώνεται ςτα ςχετικϊ Σεχνικϊ Δελτύα.

Σ1314

ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ
ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ
ΔΙΚΣΤΟ
ΣΟΤ
ΥΤΙΚΟΤ
ΑΕΡΙΟΤ

ΔΕΠΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΗΜΕΙΨΗ
ΔΕΙΚΣΗ:

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ

ΠΟΤ
ΑΠΟ

Σ1426

ΦΡΟΝΟΑΠΟΣΑΗ (Ε ΟΔΙΚΟ
ΑΞΟΝΑ)

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΘΕΑΛΙΑ,
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΕ
ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΡΟΦΑΙΑ

ΣΟ

ΔΕΛΣΙΟ

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

Διαχειριςτόσ Εθνικού υςτόματοσ Υυςικού
Αερύου (ΔΕΥΑ), Δημόςια Επιχεύρηςη Αερύου
(ΔΕΠΑ)
Παρατόρηςη: Για να δύνονται τα ςτοιχεύα
επικυρωμϋνα και ςε ςταθερό βϊςη, προτεύνεται
να υπϊρξει μνημόνιο ςυνεργαςύασ με τον ΔΕΥΑ

ΚΑΙ

ΚΑΙ

ΔΑ

NAI

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΗΜΕΙΨΗ ΔΑ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ:
Περιφϋρεια Θεςςαλύασ. Η αναφορϊ ςτην υπόψη
πηγό γύνεται με την παραδοχό ότι ϋχει την πλόρη
αρμοδιότητα καταςκευόσ ϋργων επύ των
ςυγκεκριμϋνων τμημϊτων. Εναλλακτικϊ, θα
διεξϊγεται
ςχετικό
ϋρευνα.
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014
)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ (SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

Σ1427

ΦΡΟΝΟΑΠΟΣΑΗ
(Ε
ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ)

ΟΕ

Σ1428

ΑΡΙΘΜΟ
ΚΑΣΑΠΛΨΝ Ε
ΛΙΜΕΝΕ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΛΙΜΕΝΑΡΦΕΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΔΕΙΚΣΗ Ε
ACTION PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨΝ
ΕΠ [SFC2014]

4

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ
ΜΕ
ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠSFC2014

5
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑ
Ι/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];
9

10
Πρϋπει να υπϊρξει κοινό πηγό με το αντύςτοιχο
τομεακό Πρόγραμμα. ε επικοινωνύα με την
Περιφϋρεια Θεςςαλύασ (Διεύθυνςη Σεχνικών
Ϊργων) προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ η
δυνατότητα τησ να τεθεύ ωσ πηγό. Εναλλακτικϊ,
το θϋμα θα αντιμετωπιςθεύ μϋςω ϋρευνασ για την
οπούα επύςησ
πρϋπει να υπϊρχουν κοινϋσ
προδιαγραφϋσ ςε εθνικό επύπεδο.

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΚΑΙ

ΚΑΙ

Σ1622

ΦΡΟΝΟΑΠΟΣΑΗ
(
Ε.Ο.
ΚΑΛΠΑΚΙΟΤ - ΚΑΚΑΒΙΑ)

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ/
ΪΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕΛΕΣΕ
ΝΕΨΝ
ΕΡΓΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΕΡΕΤΝΕ ΚΑΙ ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΨΝ,
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΨΝ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1623

ΦΡΟΝΟΑΠΟΣΑΗ
ΟΔΟ
ΜΕ
ΣΖΟΤΜΕΡΚΨΝ)

(ΙΟΝΙΑ
ΠΕΡΙΟΦΗ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ/
ΪΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕΛΕΣΕ
ΝΕΨΝ
ΕΡΓΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
ΕΡΕΤΝΕ ΚΑΙ ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΨΝ,
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΨΝ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1624

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ
ΟΔΙΚΟΤ
ΔΙΚΣΤΟΤ
(ΣΡΟΦΑΙΑ
ΑΣΤΦΗΜΑΣΑ ΜΕ ΨΜΑΣΙΚΕ
ΒΛΑΒΕ/ ΕΣΟ)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΠΕΙΡΟΤ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΟΤ
ΑΠΟ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ1655

ΠΟΟΣΟ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΨΝ
ΠΟΤ ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΥΤΕΙ ΜΕΣΡΗΣΕ

ΔΕΔΔΗΕ
(ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΒΑΕΙ:
ΤΑ
Δ5/ΗΛ/Α/Υ33/2067/0

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΚΑΙ
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014
)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ (SFC2014)

1

2

Σ1815

Σ1827

Σ1828

Σ1830

ΕΣΗΙΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ
ΣΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

XΡΟΝΟΑΠΟΣΑΗ

ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΜΕΝΟ
ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ
ΠΛΗΘΤΜΟ

ΕΠΙΒΑΣΙΚΗ
ΚΙΝΗΗ
ΣΑ
ΜΕΑ ΣΑΘΕΡΗ ΣΡΟΦΙΑ

Σ2463

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

ΒΑΗ
ΕΠ,

3
4-02-2013 (ΥΕΚ
297/13.2.2013)

4
Β

5
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ
ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΠΔΕ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΥΟΡΕΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ

ΠΟΤ
ΑΠΟ
ΚΑΙ
ΣΟΤ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΑΠΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΣΑΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ
ΛΙΜΕΝΨΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΠΌ ΟΕ

ΕΛΣΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ
ΛΙΜΕΝΨΝ

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΑΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΣΑΜΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΣΨΝ/ΕΣΟ

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ
ΜΕ
ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠSFC2014

"ΤΠΕΚΑ
ΕΔΕΑ
(ΜΕΣΡΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΗ
ΟΔΗΓΙΑ
2012/27/ΕΕ)"

ΜΕΣΑΚΙΝΟΤΜΕΝΟΙ ΕΠΙΒΑΣΕ
ΜΕΨ ΣΨΝ ΛΙΜΑΝΙΨΝ ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

Σ2623

ΔΕΙΚΣΗ Ε
ACTION PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨΝ
ΕΠ [SFC2014]

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑ
Ι/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΝΑΙ

ΚΑΙ

ΚΑΙ

ΚΑΙ

ΚΑΙ

ΚΑΙ

ΗΜΕΙΨΗ ΣΗ ΔΑ:ΤΠΑΡΦΕΙ ΕΥΑΛΜΕΝΗ
ΚΑΣΑΦΨΡΗΗ ΣΟΤ ΕΣΟΤ ΣΗ ΣΙΜΗ ΒΑΗ
(2014 ΑΝΣΙ ΣΟΤ ΟΡΘΟΤ 2012). Η ΑΣΟΦΙΑ ΑΤΣΗ
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ.
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ Ε
ACTION PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨΝ
ΕΠ [SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ
ΜΕ
ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠSFC2014

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑ
Ι/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014
)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ (SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

Σ2739

ΜΕΙΨΗ ΦΡΟΝΟΑΠΟΣΑΗ
ΟΔΟΤ
ΠΡΟΒΑΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤ
ΚΕΡΚΤΡΑ3ΓΕΥΤΡΙΑ-ΒΡΤΨΝΗ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΨΗ ΜΕ ΕΛΣΑΣ
ΦΕΣΙΚΕ ΜΕΣΡΗΕΙ

Σ2831

ΜΕΣΑΚΙΝΟΤΜΕΝΟΙ ΕΠΙΒΑΣΕ
ΑΠΟ
ΚΑΙ
ΠΡΟ
ΣΗΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Ψ
ΠΗΓΗ
ΣΟ
ΔΕΛΣΙΟ
ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ Η ΕΛΣΑΣ

Σ2832

ΦΡΟΝΟΑΠΟΣΑΗ

ΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

Σ3116

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟ
ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ
ΑΠΟ
ΣΟ
ΝΟΣΙΟ ΣΟ ΒΟΡΕΙΟ ΣΜΗΜΑ
ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΕΚΣΙΜΗΗ
ΤΠΗΡΕΙΨΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΑΝΣΙΣΟΙΦΑ ΕΡΓΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3271

Σ3272

Σ3277

ΑΡΙΘΜΟ
ΕΠΙΒΑΣΨΝ/
ΣΟΤΡΙΣΨΝ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΤ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΛΗΘΤΜΟ
ΠΟΤ
ΕΞΤΠΗΡΕΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΜΕΑ
ΣΑΘΕΡΗ ΣΡΟΦΙΑ

ΜΕΙΨΗ
ΘΑΝΑΣΗΥΟΡΨΝ
ΑΣΤΦΗΜΑΣΨΝ (ΠΑΡΑΤΡΕΙ
ΠΕΖΨΝ)

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΟΛΠ

ΣΜΗΜΑ ΦΕΔΙΑΜΟΤ
ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ ΑΣΣΙΚΟ
ΜΕΣΡΟ ΑΕ

ΕΛΑ
(HTTP://WWW.ASTYN
OMIA.GR/INDEX.PHP?O
PTION=OZO_CONTENT
&PERFORM=VIEW&ID=
81&ITEMID=73&LANG
=)

4

5
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΕΩΝ

ΓΙΝΟΝΣΑΙ

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΚΑΙ

ΚΑΙ

ΜΕ
ΒΑΗ
ΔΕΛΙΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
Ο δεύκτησ παρακολουθεύται με βϊςη τα ςτοιχεύα
τησ Διεύθυνςησ τρατηγικού χεδιαςμού του
ΟΛΠ. Ο ΟΛΠ Α.Ε. εύναι ο αρμόδιοσ φορϋασ που
παρϋχει τα αντύςτοιχα ςτοιχεύα ςτην ΕΛΣΑΣ
αλλϊ και ςτον Ευρωπαώκό Οργανιςμό Λιμϋνων
όπωσ επύςησ και ςε κϊθε ϊλλη αρμόδια Εθνικό
Αρχό.

ΚΑΙ

ΚΑΙ
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ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ Ε
ACTION PLAN
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΛΛΕΙΧΕΨΝ
ΕΠ [SFC2014]

ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΤΡΨΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΓΨΝ
ΜΕ
ΒΑΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΕΠSFC2014

4

5

ΤΠΑΡΦΕΙ
ΔΙΑΘΕΙ
ΜΟ
INDICAT
OR FICHE
ΑΠΟ ΣΗ
Δ.Α.;

ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ
ΟΣΙ
ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΟΡΕΑ Η
ΜΗΦΑΝΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ;
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ
ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ;

ΤΠΑΡΦΟΤΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΌΣΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
 ΣΗΝ ΠΗΓΗ ;

6

7

8

ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΑ
Ι/ΕΦΟΤΝ
ΠΡΟΣΑΘΕΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΕΙ
ΣΟ
ΔΕΙΚΣΗ
[ΟΝΟΜΑΙΑ,
ΣΙΜΕ
ΒΑΗΣΟΦΟΤ
ΚΛΠ];

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

9

10

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
(SFC2014
)

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΔΕΙΚΣΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ (SFC2014)

ΠΗΓΗ
(ΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
SFC2014)

1

2

3

Σ3516

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΣΨΝ/ΕΣΟ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ3518

ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΤΦΗΜΑΣΨΝ ΑΝΑ
ΕΣΟ

ΕΛΣΑΣ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΟΤ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΑΠΟ
THN
ΕΛΣΑΣ
ΚΑΙ
ΥΟΡΕΙ
ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

Σ4234

ΕΣΗΙΑ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ
ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΤΠΕΚΑ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

NAI

ΝΑΙ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ]

ΠΟΤ
ΑΠΟ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΕ

ΌΦΙ

ΌΦΙ

T4235

ΠΟΟΣΟ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΨΝ
ΠΟΤ ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΥΤΕΙ ΜΕΣΡΗΣΕ

ΒΑΗ
ΕΠ,

ΔΕΔΔΗΕ
(ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΒΑΕΙ:
ΤΑ Δ5/ΗΛ/Α/Υ33/20
67/04-02-2013 (ΥΕΚ
Β297/13.2.2013)
«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ
ΤΣΗΜΑΣΨΝ
ΜΕΣΡΗΗ ΣΕΛΙΚΗ
ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ
ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΑ
2009/72/ΕΚ)

ΚΑΙ

ΚΑΙ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5 - Οριςμού, μεθοδολογύα και παραδοχϋσ μετρόςεων ςτουσ ειδικούσ
δεύκτεσ εκροών και αποτελϋςματοσ με βϊςη τα ςτοιχεύα των
πρόςθετων εγγρϊφων SFC2014
Ακολουθούν ςχϋδια των οριςμών, τησ μεθοδολογύασ μϋτρηςησ και των παραδοχών που ϋχουν γύνει
ςτο επύπεδο του ςχεδιαςμού των ΕΠ για τουσ ειδικούσ ανϊ πρόγραμμα δεύκτεσ αποτελϋςματοσ και
εκροών (ΕΚΣ, ΕΣΠΑ,Σ.). ημειώνεται ότι τα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται κατωτϋρω (ςε
ςυνεργαςύα με τισ ΔΑ των ΕΠ) εύναι προςωρινϊ και βαςύζονται ςτην αποδελτύωςη των πρόςθετων
εγγρϊφων (other member state documents) που επιςυνϊφθηκαν ςτη βϊςη δεδομϋνων
sfc2014 το Δεκϋμβριο του 2014. Κϊλυψη ελλεύψεων (πχ οριςμών), προςθόκεσ και διορθώςεισ
προβλϋπεται να γύνουν με βϊςη τη διαδικαςύα τησ ςτατιςτικόσ επικύρωςησ που περιλαμβϊνεται ςτο
ςχετικό κεφϊλαιο ανωτϋρω, ενώ τα πλόρη ςτοιχεύα μεθοδολογύασ και οριςμών προβλϋπεται να
ειςαχθούν ηλεκτρονικϊ ςτο ΟΠ-ΕΠΑ , με τη μορφό δελτύων ταυτότητασ δεύκτη.
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ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ, ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ
Ειδικοί Δείκτεσ Αποτελζςματοσ
T4201
Δαπάνθ Ε&Α των επιχειριςεων ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά το ςφνολο τθσ δαπάνθσ των επιχειριςεων ςε Ζρευνα και Ανάπτυξθ ωσ ποςοςτό του ΑΕΥ για το ζτοσ
αναφοράσ.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Σ τομζασ των επιχειριςεων περιλαμβάνει τισ επιχειριςεισ, τουσ οργανιςμοφσ και τα ιδρφματα, κφρια δραςτθριότθτα των οποίων είναι
θ παραγωγι προϊόντων υπθρεςιϊν (εκτόσ από τθν μεταδευτεροβάκμια ι τριτοβάκμια εκπαίδευςθ). Επιπλζον ο τομζασ αυτόσ
περιλαμβάνει τισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ κακϊσ και ιδιωτικοφσ-μθ κερδοςκοπικοφσ φορείσ που παρζχουν υπθρεςίεσ ςε επιχειριςεισ.
Θ τιμι βάςθσ και θ τιμι ςτόχου υπολογίςκθκε βάςει μεκοδολογίασ τθσ ΓΓΕΨ θ οποία αναλφεται ςε ξεχωριςτό αρχείο.
("GRST-BERD-Patents-methodology.xls")
Χυνοπτικά οι παραδοχζσ που ζγιναν είναι οι ακόλουκεσ:
Πε βάςθ το ΕΥΠ 2014 ζγινε εκτίμθςθ του ΑΕΥ για το 2023 (250 δισ, με τθν παραδοχι ότι κα υπάρχει 3,5% αφξθςθ του ΑΕΥ για
κάκε ζτοσ μετά το 2017. Αυτι παραδοχι υιοκετικθκε για το διάςτθμα 2021-2023).
Ψζκθκε ςτόχοσ για τθν ΔΕΥΕΨΑ το 2023 το 0,38% του ΑΕΥ
Από τα ςτοιχεία του Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ (ΕΞΨ) για το 2011 (τελευταία επίςθμα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία), υπολογίςκθκε
το ποςοςτό του ΑΕΥ κάκε περιφζρειασ ςτο ςυνολικό ΑΕΥ τθσ χϊρασ. Ζγινε θ παραδοχι ότι θ κατανομι αυτι του ΑΕΥ κα
παραμείνει ςτακερι και κατά το 2023.
Ζγινε κατανομι του ςυνολικοφ ΑΕΥ τθσ χϊρασ το 2023 ανά περιφζρεια με βάςθ τα ποςοςτά από το βιμα 2) και το ΑΕΥ από το
βιμα 1).
Ζγινε υπολογιςμόσ των δαπανϊν των επιχειριςεων για ΕΨΑ το 2023 (1 δισ.€) με δεδομζνα το ποςοςτό ΑΕΔΕΨΑ (0,40%) και το
ςυνολικό ΑΕΥ (250 δισ)
Ψζκθκαν ςτόχοι ΑΕΔΕΨΑ (%) για κάκε κατθγορία περιφζρειασ πλθν τθσ Χτ. Ελλάδασ.
Πε βάςθ τουσ ςτόχουσ ΑΕΔΕΨΑ 2023 του βιματοσ 5) και το εκτιμϊμενο ΑΕΥ του 2023 (βιμα 2), υπολογίςκθκαν οι δαπάνεσ ΕΨΑ
των επιχειριςεων (ςε εκ.€) για κάκε κατθγορία περιφζρειασ, πλθν τθσ Χτ. Ελλάδασ
Σι δαπάνεσ ΕΨΑ των επιχειριςεων (ςε εκ.€) για τθν Χτ. Ελλάδα προζκυψαν με αφαίρεςθ των δαπανϊν των άλλων κατθγοριϊν
περιφερειϊν από τισ ςυνολικζσ δαπάνεσ τθσ χϊρασ (950 εκ. €-βιμα 4). Επιλζχκθκε θ ςυγκεκριμζνθ περιφζρεια διότι μετά τθν
Αττικι ζχει το μεγαλφτερο ποςοςτό ΑΕΔΕΨΑ το 2011 και διακζτει πολλζσ βιομθχανίεσ, οπότε με κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ εκεί κα
μποροφςε να ανεβεί ςθμαντικά το ποςοςτό ΑΕΔΕΨΑ.
Από τον ςυνθμμζνο ΡΛΝΑΚΑ 1 του Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ, προκφπτουν οι τιμζσ βάςθσ του δείκτθ Ψ4201 με ζτοσ αναφοράσ το
2011, τελευταίο ζτοσ για το οποίο υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία ΑΕΥ και αναλυτικά ςτοιχεία Ε&Α ανά περιφζρεια.
Θ τιμι ςτόχοσ που ζχει τεκεί για τθν ΔΕΥΕΨΑ το 2023 είναι 0,38%. Υροκειμζνου να γίνει εκτίμθςθ τθσ ΔΕΥΕΨΑ ανά κατθγορία
περιφερειϊν για το ζτοσ 2023, υπολογίςκθκε καταρχιν το ποςοςτό τθσ περιφερειακισ ΔΕΥΕΨΑ ωσ προσ τθν ςυνολικι κατά το ζτοσ
2011 για κάκε κατθγορία περιφζρειασ (Χυνθμμζνοσ ΡΛΝΑΚΑΣ 2, Χτιλθ 3).
Ψα ποςοςτά που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ τθσ ΔΕΥΕΨΑ για το ζτοσ 2011, εφαρμόςτθκαν επί τθσ τιμισ ςτόχου 0,38% του για τον
προςδιοριςμό τθσ ΔΕΥΑΨΑ ανά κατθγορία περιφερειϊν (ςτιλθ 4). Ψα ποςοςτά που προζκυψαν αναπροςαρμόςτθκαν ςτθν ςυνζχεια,
ςφμφωνα με τθν ςτιλθ 5 του πίνακα με το ακόλουκο ςκεπτικό.
Θ δαπάνθ των επιχειριςεων για ζρευνα (ΔΕΥΕΨΑ) εξαρτάται από το ΑΕΥ τθσ χϊρασ. Επομζνωσ, μείωςθ του ΑΕΥ ςε περιόδουσ φφεςθσ
(όπωσ ςυνζβθ και κατά το ζτοσ 2011) ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ αυξθμζνου ποςοςτοφ ΔΕΥΕΨΑ. Αντίκετα, ςε περίοδο
ανάπτυξθσ και με δεδομζνο ότι οι δαπάνεσ των επιχειριςεων δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυκμό όπωσ το ΑΕΥ, το ποςοςτό ΔΕΥΕΨΑ
μπορεί να μειωκεί. Πε βάςθ το προαναφερκζντα και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ Ελλάδα εξζρχεται από τθν κρίςθ και ειςζρχεται ςε
περίοδο ανάπτυξθσ:
Σι λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ κα παρουςιάςουν ανάπτυξθ (εν μζρει λόγω του τουριςμοφ) και επομζνωσ κα ζχουν
μεγαλφτερο ΑΕΥ. Τμωσ, λόγω μικρισ κρίςιμθσ μάηασ ερευνθτικοφ δυναμικοφ, δεν κα ζχουν αυξθμζνεσ δαπάνεσ από πλευράσ
επιχειριςεων για ζρευνα. Χτισ περιφζρειεσ αυτζσ θ εκνικι RIS3 κα ςτοχεφςει ςτθν ανάπτυξθ κουλτοφρασ καινοτομίασ και
«ειςαγωγι» ζρευνασ από άλλεσ περιφζρειεσ και το εξωτερικό.
Χτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ μζςω τθσ ςτρατθγικισ ευφυοφσ εξειδίκευςθσ αναμζνεται να ενιςχυκεί θ ζρευνα από πλευράσ των
επιχειριςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των κονδυλίων κα κατευκυνκεί προσ αυτζσ. Επομζνωσ, θ ΔΕΥΕΨΑ
αναμζνεται να λάβει τιμι υψθλότερθ (0,23%) από αυτι που προκφπτει από τθν ανάλυςθ με βάςθ τα ςθμερινά δεδομζνα (0,20%).
Σι περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ κα λάβουν μειωμζνα κονδφλια ςε ςχζςθ με το τρζχον ΕΧΥΑ. Αυτό καταρχιν κα

μποροφςε να οδθγιςει ςε μείωςθ τθσ ΔΕΥΕΨΑ από τθν αναμενόμενθ (0,56%). Τμωσ, ταυτόχρονα, παρατθρείται ιδθ ενίςχυςθ τθσ
ερευνθτικισ και καινοτομικισ κουλτοφρασ και αυξθμζνο ενδιαφζρον από πλευράσ των επιχειριςεων για τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ
και ςυμπράξεισ με ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ εκ των οποίων αρκετοί ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτισ ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ.
Επομζνωσ αναμζνεται μεγαλφτερθ μόχλευςθ των ιδιωτικϊν επενδφςεων που κα εξιςορροπιςει τθν μείωςθ των κονδυλίων από
τα διαρκρωτικά ταμεία.
Υθγι ςτοιχείων: Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ/ ΓΓΕΨ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Διετισ

T4206
Ροςοςτό των ςτακερϊν ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων ταχφτθτασ >=100Mbps
Σριςμόσ: Δείκτθσ ηιτθςθσ που ορίηεται ωσ το ποςοςτό των ςτακερϊν ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων με διαφθμιηόμενθ ταχφτθτα >= 100
Mbps επί του ςυνόλου των ςτακερϊν ευρυηωνικϊν γραμμϊν
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Σ ςτόχοσ για 50% ποςοςτό ςτακερϊν ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων τθσ Χϊρασ ζωσ το 2023 από το 0,1% που βριςκόταν το αντίςτοιχο
ποςοςτό το 2013, προκφπτει από το Digital Scoreboard 2013 και τθν Digital Agenda 2020.
Υθγι ςτοιχείων: Digital Scoreboard
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

T4212
Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία (ΑΡΑ) των 9 ςτρατθγικϊν τομζων τθσ χϊρασ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά ςτθν αξία τθσ ακακάριςτθσ παραγωγισ τθσ χϊρασ που παράγεται ςτουσ 9 ςτρατθγικοφσ τομείσ
προτεραιότθτασ, αφοφ αφαιρεκεί θ ενδιάμεςθ κατανάλωςθ δθλαδι θ αξία των πρϊτων υλϊν, καυςίμων και υπθρεςιϊν που
παραςχζκθκαν από άλλουσ και χρθςιμοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγισ. Αντιπροςωπεφει τθν προςτικζμενθ αξία που
δθμιουργείται από τουσ ςτρατθγικοφσ τομείσ που ζχουν οριςτεί ςτο ΕΥΑνΕΞ κατά τθν παραγωγι αγακϊν και υπθρεςιϊν εντόσ τθσ
χϊρασ.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Θ ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία κατά κλάδο (Α10), ςε τρζχουςεσ τιμζσ, ςε εκ, ευρϊ παρουςιάηεται από τθν ΕΟ.ΧΨΑΨ για 10 κλάδουσ,
οι οποίοι όμωσ δεν αντιπροςωπεφουν τουσ εννζα κλάδουσ προτεραιότθτασ του ΕΥΑνΕΞ. Ξατά ςυνζπεια ζγινε θ παρακάτω
επεξεργαςία, ωσ υπόκεςθ εργαςίασ για να υπολογιςτεί ακροιςτικά θ ΑΥΑ των κλάδων που απαςχολοφν το ΕΥΑνΕΞ. Πε το κόκκινο
χρϊμα (βλ.παρακάτω πίνακα) εξαιρζκθκαν οι κλάδοι που δεν αφοροφν το ΕΥΑνΕΞ. Ψο άκροιςμα των υπολοίπων κλάδων που αφοροφν
το ΕΥΑνΕΞ είναι 118.233 εκ. ευρϊ και αποτελεί το 73,9% τθσ ςυνολικισ ΑΥΑ.
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Ξωδ. ESA 95
AYA
AYB_AYE
AYF
AYG_AYI

I. Τρζχουςεσ τιμζσ
Γεωργία, δαςοκομία και αλιεία
Σρυχεία και λατομεία, μεταποίθςθ, ενζργεια, παροχι νεροφ,
επεξεργαςία λυμάτων, διαχείριςθ αποβλιτων, εξυγίανςθ
Ξαταςκευζσ
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευζσ οχθμάτων και
μοτοςικλετϊν, μεταφορά και αποκικευςθ, υπθρεςίεσ παροχισ
καταλφματοσ και υπθρεςίεσ εςτίαςθσ

2013*

ΤΟΣ

5.931

ΑΓΦΣΔΛΑΨΦΣΦΘ

23.427

ΕΡΕΦΓΕΛΑ/ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ

2.912

ΩΟΛΞΑ - ΞΑΨΑΧΞΕΩΕΧ

36.332

ΨΣΩΦΛΧΠΣΧ/ ΕΦΣΔΛΑΧΨΛΞΘ
ΨΥΕ

AYJ

Eνθμζρωςθ και επικοινωνία

7.250

AYK

Χρθματοπιςτωτικζσ και αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ

7.639

AYL

Διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ

26.669

AYM_AYN

Επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ,
διοικθτικζσ και υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ

AYO_AYQ

Δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα, υποχρεωτικι κοινωνικι αςφάλιςθ,
εκπαίδευςθ, δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν ανκρϊπινθ υγεία και
τθν κοινωνικι μζριμνα

34.560

ΩΓΕΛΑ

AYR_AYU

Ψζχνεσ, διαςκζδαςθ και ψυχαγωγία, επιςκευζσ ειδϊν νοικοκυριοφ
και άλλεσ υπθρεςίεσ

7.820

ΥΔΒ

Χφνολο A10

7.439

159.979

Ψιμι Βάςθσ: Θ τιμι βάςθσ υπολογίςτθκε βάςει των προςωρινϊν ςτοιχείων για το ζτοσ 2013 που εκδίδει θ ΕΟ.ΧΨΑΨ.
Ψιμι ςτόχοσ: Οαμβάνουμε ωσ υπόκεςθ εργαςίασ (εκτίμθςθ), ότι θ ΑΥΑ κα αυξάνεται 1% ετθςίωσ ζωσ το 2023. Ξατά ςυνζπεια το 2023
θ ΑΥΑ κα ζχει διαμορφωκεί ςε περίπου 130.000 εκ. ευρϊ (Χφνολο Χϊρασ) με τα 118.311 εκ ευρϊ να αφοροφν όλεσ τισ κατθγορίεσ
περιφερειϊν εκτοσ από τθν περιφζρεια Ρότιου Αιγαίου και τθσ Χτερεάσ Ελλάδασ όπου θ ΑΥΑ κα είναι 11.689 εκ ευρϊ.
Ξατανομι τιμισ βάςθσ και ςτόχου ανά περιφζρεια Βάςει τθσ ΑΥΑ ανά Ξλάδο και ανά Υεριφζρεια από τθν ΕΟΧΨΑΨ υπολογίηεται το
ποςοςτό ςυμμετοχισ ανά περιφζρεια και κατθγορία περιφζρειασ ςτθ ςυνολικι ΑΥΑ για τουσ 9 κλάδουσ προτεραιότθτασ για τθν τιμι
βάςθσ και τθν τιμι ςτόχου.
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ΔΛΕΨΘΧ

T4214
Εξαγωγζσ ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτουσ 9 ςτρατθγικοφσ τομείσ τθσ χϊρασ
Σριςμόσ :
Αφορά τθν αξία των εξαγωγϊν του ςυνόλου των επιχειριςεων που ςχετίηονται με τουσ 9 τομείσ προτεραιότθτασ του ΕΥΑνΕΞ, όπωσ
προκφπτει από τθν αφαίρεςθ τθσ αξίασ των εξαγωγϊν των προϊόντων καπνοφ και πετρελαιοειδϊν (που δεν εντάςςονται ςε κάποιον
από τουσ 9 ςτρατθγικοφσ τομείσ του ΕΥΑνΕΞ) από τθν αξία των ςυνολικϊν εξαγωγϊν τθσ
χϊρασ (ςε εκ. €)
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Ηωντανά Ηϊα

Εξαγωγζσ 2012 - εκ ευρϊ
19,4

τρόφιμα
φροφτα και λαχανικά
ποτά
καπνόσ
ηωοτροφζσ
πρϊτεσ φλεσ και θμικατ προϊόντα
δζρματα
ξυλεία
λοιπζσ
Ορυκτά & μεταλλζυματα
πετρελαιοειδι
βιομθχανικά προϊόντα
κλωςτουφαντουργικά
χθμικά
φαρμακευτικά
πλαςτικζσ φλεσ
μζταλλα & προϊόντα
μθχανιματα / εξοπλιςμόσ
ςυςκευζσ / όργανα
μεταφορικά μζςα
ζπιπλα / ειδθ ξφλου φελλοφ
ενδφματα / είδθ ταξιδίου
υποδιματα
γουναρκά / δερμάτινα
λοιπά
Λοιπά Ειδθ
Χφνολο

Εξαγωγζσ από 9 τομείσ
19,4

2.214,0

2.214,0

1.768,8
202,6
427,6
47,0
616,3
80,1
8,4
527,8
557,9
10.384,0
9.647,7
367,3
775,7
958,2
812,3
2.720,1
701,6
1.311,8
474,8
107,4
767,2
59,0
61,1
531,2
1.475,1
27.360,4

1.768,8
202,6
47,0
616,3

557,9

367,3
775,7
958,2
812,3
2.720,1
701,6
1.311,8
107,4
767,2
59,0
61,1
531,2
1.475,1
16.074,0

Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Ψιμι Βάςθσ: Θ τιμι βάςθσ υπολογίςτθκε βάςει επεξεργαςίασ των δεδομζνων του αρχείου “Exports by commodity item” το οποίο
επικαλείται ωσ πθγι τθν ΕΟ.ΧΨΑΨ.
Ψιμι Χτόχου: Θ τιμι ςτόχου υπολογίηεται βάςει των εξισ παραδοχϊν:
1. Αφξθςθ του ΑΕΥ κατά 1% ετθςίωσ
2. Διατιρθςθ ςτακερισ τθσ ποςόςτωςθσ των εξαγωγϊν
Ψο 2012 βάςει των ςτοιχείων από τθν ΕΟ. ΧΨΑΨ το ΑΕΥ και οι εξαγωγζσ εμφανίηουν τθν παρακάτω εικόνα

2012
Μέγεθος (σε εκατομμύπια €)
Ακαθάπιστο Εγχώπιο Πποϊόν
αγοπαίερ τιμέρ)

(σε

193.347
62.049

Εισαγωγέρ
52.728
Εξαγωγέρ

Σι εξαγωγζσ το 2012 αποτελοφν το 29% του ΑΕΥ.
Σι εξαγωγζσ των προϊόντων το 2012 ςυνολικά είναι 27.360 εκ. ευρϊ, άρα επί του ςυνόλου των εξαγωγϊν αποτελοφν το 52%. Σι
εξαγωγζσ από τουσ 9 ςτρατθγικοφσ τομείσ είναι 16.074 εκ. ευρϊ, ωσ ποςοςτό επί του ςυνόλου των εξαγωγϊν των προϊόντων (27.360
εκ. ευρϊ) είναι 59%. Διατθρϊντασ αυτά τα τρία ποςοςτά ςτακερά όςο αυξάνεται το ΑΕΥ κατά 1% κάκε χρόνο μζχρι το 2023 προκφπτει
θ τιμι ςτόχοσ 17.340 εκ. ευρϊ το 2023 (εκ των οποίων 1.509 εκ ευρϊ αφοροφν Ρότιο Αιγαίο και Χτερεά Ελλάδα και οι υπόλοιπεσ
περιφζρειεσ 15.831 εκ ευρϊ).
Ξατανομι ανά Υεριφζρεια
Θ κατανομι ανά περιφζρεια πραγματοποιικθκε με τθ χριςθ δεδομζνων του ζτουσ 2012 από ζρευνα του Λνςτιτοφτου Εξαγωγικϊν
Ερευνϊν και Χπουδϊν (ΛΕΕΧ) του ΧΕΒΕ, το οποίο ανζλυςε τα ςτοιχεία ελλθνικοφ εξωτερικοφ εμπορίου ανά περιφζρεια και ανά νομό για
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το διάςτθμα 2008- 2012.
Ψα ποςοςτά αυτά εφαρμόςτθκαν επί τθσ αξίασ των εξαγωγϊν των προϊόντων ςτουσ 9 ςτρατθγικοφσ τομείσ τθσ χϊρασ (επί τθσ τιμισ
βάςθσ και τθσ τιμισ ςτόχου).
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

T4215
Μερίδιο των ΑΡΕ ςτθν Ακακάριςτθ Τελικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετράει τθ ςυμβολι των ΑΥΕ (ποςοςτό, %) ςτθν Ακακάριςτθ Ψελικι Ξατανάλωςθ Ενζργειασ (ΩΥΕΞΑ, *Ζκκεςθ
προόδου για τισ ΑΥ, ςτο πλαίςιο του άρκρου 22 τθσ Σδθγίασ 2009/28/EC+) ςε ετιςια βάςθ. Αφορά ςε όλθ τθ χϊρα και όλεσ τισ μορφζσ
ΑΥΕ.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου βάςει τθσ Ζκκεςθσ προόδου για τισ ΑΥΕ (ςτο πλαίςιο του άρκρου 22 τθσ Σδθγίασ 2009/28/EC)+
Υθγι ςτοιχείων: ΩΥΕΞΑ *Ζκκεςθ προόδου για τισ ΑΥΕ (ςτο πλαίςιο του άρκρου 22 τθσ Σδθγίασ 2009/28/EC)+
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

T4216
Επενδφςεισ επιχειριςεων για τθ διαχείριςθ αποβλιτων και περιοριςμό περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ
Σριςμόσ: Είναι το φψοσ τθσ ςυνολικισ επζνδυςθσ (δθμόςια και ιδιωτικι ςε εκατ. €), κατά τθ διάρκεια του Υρογράμματοσ, που αφορά
ςτθ βελτίωςθ-αλλαγι παραγωγικισ διαδικαςίασ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ πρϊτων υλϊν /περιοριςμό παραγωγισ αποβλιτων /
αφξθςθ βακμοφ ανάκτθςθσ πρϊτων υλϊν από ρεφματα αποβλιτων/ υλοποίθςθ ςχθμάτων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ/μείωςθ όγκου και
ρυπαντικοφ φορτίου.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Για τθ μεκοδολογία προςδιοριςμοφ των τιμϊν επιςυνάπτεται το αρχείο:"ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΩΡ ΔΕΛΞΨΩΡ.pdf"
Σι τιμζσ βάςθσ βαςίηονται ςτα ςτοιχεία ενταγμζνων ζργων τθσ ΓΓΒ ςτο ΣΥΧ που αφοροφν περιβαλλοντικζσ δράςεισ (Υράςινεσ
Ωποδομζσ και Υράςινθ Επιχείρθςθ)
Χτοιχεία ενταγμζνων ζργων Υρας. Ωποδομζσ και Υρας. Επιχείρθςθ ςτο ΣΥΧ (ΡΣΕ 2014)

8 περιφζρειεσ Χφγκλιςθσ
Αττικι
Ξ. Πακεδονία
Δ. Πακεδονία
Χτερεά Ελλάδα
Ρ. Αιγαίο
ΧΩΡΣΟΣ

Αρ. ενταγμζνων ζργων
27
15
12
2
14
0
71

Χυνολικόσ π/υ (ΔΔ και Λδ. Χυμμετοχι) (ςε Π€)
19,34
11,32
8,96
1,91
11,64
0
53,17

Χτόχοσ 2020
Χτόχοσ είναι να διπλαςιαςκοφν περίπου οι αντίςτοιχεσ επενδφςεισ και ανάλογα τθν περιφζρεια και τθ δυναμικι που παρουςιάηει κάκε
κατθγορία περιφζρειασ ςτισ δράςεισ αυτζσ.
Υθγι ςτοιχείων: ΕΧΥΑ 2007-2013/ ΓΓΒ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Διετισ

T4217
Νεοφυείσ επιχειριςεισ που διατθροφνται 6 μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ
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Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετρά το ποςοςτό (%) των νεοφυϊν επιχειριςεων επί του ςυνόλου των επιχειριςεων των οποίων θ δθμιουργία
κα ζχει υποςτθριχκεί από το ΕΥΑΡΕΞ και 6 μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ βρίςκονται ςε κανονικι λειτουργία.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Ζκκεςθ ζρευνασ "Θ Επιχειρθματικότθτα από Ανζργουσ ςτθν Ελλάδα", θ οποία διεξιχκθ από το Υανεπιςτιμιο τθσ Οωηάνθσ ςε
ςυνεργαςία με τον ΣΑΕΔ, ςε επιλεγμζνο δείγμα Ρζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν, από πζντε (5) προγράμματα
επιχειρθματικότθτασ που υλοποιικθκαν από το 2008 και μετά.
Χτόχο αποτελεί θ διατιρθςθ και θ οριακι αφξθςθ του ποςοςτοφ αυτοφ.(από 75% ςε 80%)
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

T4223
Αρικμόσ πατεντϊν (PCT patents)
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των αιτιςεων PCT που ζχουν υποβλθκεί ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο αναφοράσ με χϊρα
προζλευςθσ εφευρζτθ τθν Ελλάδα (ι εφόςον πρόκειται για περιφερειακι κατανομι, τθν περιφζρεια τθσ χϊρασ).
H Patent CooperationTreaty (PCT) είναι μια διεκνισ ςυνκικθ θ οποία ζχει υπογραφεί από 133 χϊρεσ. Θ αίτθςθ PCT δίνει τθ
δυνατότθτα ςτον εφευρζτθ να αιτθκεί προςταςία για μια εφεφρεςθ , ταυτόχρονα ςε κάκε μια από ζνα μεγάλο εφροσ χωρϊν
ςυμπλθρϊνοντασ μια κοινι "διεκνι αίτθςθ" αντί για πολλζσ εκνικζσ θ περιφερειακζσ πατζντεσ. Ωσ χϊρα προζλευςθσ κεωρείται θ
χϊρα προζλευςθσ του εφευρζτθ. Ψο πλεονζκτθμα τθσ αίτθςθσ για PCT είναι ότι δίνει τθ δυνατότθτα ςτον εφευρζτθ να αναμείνει 6 ζωσ
12 μινεσ πριν ηθτιςει προςταςία και επίςθσ ςε περίπτωςθ αρνθτικισ αξιολόγθςθσ, ο εφευρζτθσ μπορεί να αποςφρει τθν αίτθςθ κι
ζτςι να αποφφγει να πλθρϊςει μεγάλα ποςά χρθμάτων. Αυτό όμωσ μπορεί να ςθμαίνει ότι οι αιτιςεισ αυτζσ μπορεί να μθν ζχουν
ιδιαίτερθ τεχνολογικι αξια ι κακαρι εμπορικι αξία άρα κατατίκενται πιο εφκολα και χωρίσ μεγάλο ρίςκο (οριςμόσ από Innovation
Union Competitiveness Report, 2-13).
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Θ τιμι βάςθσ υπολογίςκθκε βάςει ςτοιχείων του OBI, για το 2011. Υαρόλο που υπάρχουν ςτοιχεία και για μεταγενζςτερα ζτθ,
επιλζχκθκε το 2011 ωσ ζτοσ αναφοράσ, επειδι οι προβλζψεισ για τισ πατζντεσ ςυςχετίςτθκαν με τθν αφξθςθ τθσ δαπάνθσ Ε&Α των
επιχειριςεων, για τθν οποία τα τελευταία επίςθμα ςτοιχεία είναι αυτά του 2011. Θ τιμι ςτόχοσ για τον αρικμό αιτιςεων των πατεντϊν
ςυνολικά και ανά κατθγορία περιφζρειασ υπολογίηεται με βάςθ τθ ποςοςτιαία μεταβολι τθσ ζνταςθσ Ε&Α 2011 (Δαπάνεσ Ε&Α ζωσ %
ΑΕΥ) και τον αρικμό των πατεντϊν που υπιρχαν κατά το ζτοσ βάςθσ.Θ άςκθςθ αυτι υλοποιικθκε από τθ ΓΓΕΨ και φαίνεται ςτο
ςυνθμμζνο αρχείο "GRST-BERD-Patents-methodology.xls"
Υθγι ςτοιχείων: ΣΒΛ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

T4224
Μζςοσ όροσ αναφορϊν ανά δθμοςίευςθ Ελλινων ερευνθτϊν (Δείκτθσ απιχθςθσ)
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ απιχθςθσ είναι ο μζςοσ όροσ αναφορϊν ανά δθμοςίευςθ και υπολογίηεται ωσ ο λόγοσ του αρικμοφ των αναφορϊν
που καταγράφονται ςε οριςμζνθ χρονικι περίοδο προσ το ςυνολικό αρικμό των δθμοςιεφςεων τθσ ίδιασ χρονικισ περιόδου. Σ δείκτθσ
απιχθςθσ υπολογίηεται, ανά διαςτιματα πενταετίασ, για τθν εκτίμθςθ τθσ απιχθςθσ του ςυνόλου των ελλθνικϊν δθμοςιεφςεων.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςυνολικοφ ςτόχου:
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ του δείκτθ γίνεται Βάςει ςτοιχείων από ΓΓΕΨ και Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ (ΕΞΨ).
(Βλζπε ςυνθμμζνο αρχείο ΔΕΛΞΨΘΧ_ΑΥΘΧΘΧΘΧ_ΓΓΕΨ_ΕΞΨ.doc και ςυνθμμζνο ΡΛΝΑΚΑ 4)
Ψα τελευταία διακζςιμα οριςτικά αναλυτικά ςτοιχεία για τθν τιμι βάςθσ, είναι το 2010.
Σ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε αναλογικά βάςει τθσ τιμισ βάςθσ.
Υθγι ςτοιχείων: ΓΓΕΨ, Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Διετισ

T4226
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Υοςοςτό κάλυψθσ των ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων επόμενθσ γενιάσ
Σριςμόσ: Δείκτθσ προςφοράσ που ορίηεται ωσ το ποςοςτό των Ροικοκυριϊν που κατοικοφν εντόσ περιοχϊν όπου προςφζρονται
υπθρεςίεσ NGA. Σι Ωπθρεςίεσ Υρόςβαςθσ Επόμενθσ Γενιάσ (NGA) περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ τεχνολογίεσ: FTTH, FTTB, Cable Docsis
3.0, VDSL και άλλεσ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ υπερ-υψθλισ ταχφτθτασ (τουλάχιςτον 30 Mbps download)
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου:
Σ ςτόχοσ για 100% κάλυψθ τθσ Χϊρασ ζωσ το 2023 από το 27 % που βριςκόταν θ κάλυψθ το 2013, προκφπτει από τοDigital Scoreboard
2013 και τθν Digital Agenda 2020.
Υθγι ςτοιχείων: Digital Scoreboard
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

T4228
Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετράει τθν εξοικονόμθςθ τθσ τελικισ ενζργειασ θ οποία κα προκφψει από τισ δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε
ετιςια βάςθ ςτισ δράςεισ των ΕΥ 4β και ΕΥ 4γ, αντίςτοιχα *ΩΥΕΞΑ - ΕΧΔΕΑ (μζτρα πολιτικισ του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ),
ςυχνότθτα εκκζςεων: τριετισ βάςει τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ (Άρκρο 24 παράγραφοσ 2)+. Χυγκεκριμζνα ςφμφωνα με το Άρκρο 24
Επιςκόπθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ: «2. Ζωσ τισ 30 Απριλίου 2014, και εν ςυνεχεία ανά τριετία, τα κράτθ μζλθ
υποβάλλουν εκνικά ςχζδια δράςθσ για τθν ενεργειακι απόδοςθ. Ψα εκνικά ςχζδια δράςθσ για τθν ενεργειακι απόδοςθ καλφπτουν
ςθμαντικά μζτρα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν αναμενόμενθ ι/και επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ ενζργειασ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των μζτρων ςτον τομζα του εφοδιαςμοφ, τθσ μεταφοράσ και τθσ διανομισ ενζργειασ, κακϊσ και τθσ τελικισ
χριςθσ ενζργειασ, με ςκοπό τθν υλοποίθςθ των ςτόχων ενεργειακισ απόδοςθσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1. Ψα
εκνικά ςχζδια δράςθσ για τθν ενεργειακι απόδοςθ ςυμπλθρϊνονται από επικαιροποιθμζνεσ εκτιμιςεισ τθσ αναμενόμενθσ ςυνολικισ
κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ το 2020, κακϊσ και εκτίμθςθ των επιπζδων κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςτουσ τομείσ
που αναφζρονται ςτο παράρτθμα XIV μζροσ 1.»
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου:
Σ υπολογιςμόσ του ςτόχου για ετιςια εξοικονόμθςθ ενζργειασ 902 Ξtoe/ζτοσ ζωσ το 2023 από τισ δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ (από τθν τιμι βάςθσ 69,76 ktoe/ζτοσ το 2013) ζγινε βάςει ΕΧΔΕΑ (μζτρα πολιτικισ του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ
2012/27/ΕΕ)+
Υθγι ςτοιχείων: ΩΥΕΞΑ *ΕΧΔΕΑ (μζτρα πολιτικισ του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ)+
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ψριετισ

T4231
Αρικμόσ επιςκεπτϊν ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κα μουςεία
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ προςμετρά τον αρικμό επιςκεπτϊν ετθςίωσ ςτο ςφνολο των αρχαιολογικϊν χϊρων και μουςείων τθσ χϊρασ, που
εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ (για τα οποία υπάρχουν επίςθμα ςτατιςτικά δεδομζνα) όπωσ προκφπτει από
τθ, ςε μθνιαία βάςθ, ζρευνα κίνθςθσ τθσ ΕΟΧΨΑΨ επί 150 Πουςείων και 120 αρχαιολογικϊν χϊρων. Πετράται ο αρικμόσ των
επιςκζψεων, ανεξαρτιτωσ τθσ καταβολισ ι όχι αντιτίμου ειςιτθρίου.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου :
Ψιμι Βάςθσ: Σ υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ αρικμοφ επιςκζψεων για το 2013 (16,76 εκ. € ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ) ζγινε βάςει ςτοιχείων
από τα Πθναία Δελτία Ψφπου τθσ ΕΟΧΨΑΨ. Χτοιχεία (actual) Πε βάςθ ςτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ το 2013 αρ. επιςκεπτϊν 16.122.315
(ανεξαπηήηωρ ηηρ καηαβολήρ ή όσι ανηιηίμος ειζιηηπίος) και απ. ειζιηηπίων 11.184.975 Λαν. – Σκτ 2013 και με εκτίμθςθ (από
ςτοιχεία προθγοφμενων μθνϊν) για τθν περίοδο Ροε- Δεκ.
Ψιμι Χτόχου: Ζγινε εκτίμθςθ για 0,5% αφξθςθ ετθςίωσ του αρικμοφ των επιςκεπτϊν ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. Ξατά
ςυνζπεια ζωσ το 2023 οι επιςκζπτεσ εκτιμϊνατι να ανζλκουν ςε περίπου 17,56 εκ ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ, ιτοι αφξθςθ 5 %
Ξατανομι ανά περιφζρεια: Βάςει διανυκτερεφςεων τουριςτϊν ανά περιφζρεια (2009. ΕΟΧΨΑΨ).
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Διετισ
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T4233
Συνολικό βάροσ απορριμμάτων/ αποβλιτων βιομθχανικισ παραγωγισ που οδθγείται ςτθν ανακφκλωςθ
Σριςμόσ: Είναι θ ετιςια δυναμικότθτα επεξεργαςίασ αποβλιτων (ςε τόνουσ / ζτοσ) που αντιςτοιχοφν ςε απόβλθτα βιομθχανικοφ
τφπου (επικίνδυνα ι μθ), τα οποία υπολογίηονται με βάςθ τθν ετιςια παραγωγι χωρίσ να υπολογίηονται τα υπολείμματα καφςθσ.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου:
Θ ςτόχευςθ του δείκτθ είναι υπολογιςμζνθ με βάςθ τθν ετιςια παραγωγι λαςπϊν και ανακυκλϊςιμων αποβλιτων. Ωσ τιμι βάςθσ
ο
λαμβάνονται οι ποςότθτεσ των αποβλιτων που καταγράφονται ςτο 2 παραδοτζο του ΕΧΔΑ. Χυγκεκριμζνα, ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ
λαμβάνεται τιμι βάςθσ 985.000 τόνοι/ζτοσ με ζτοσ αναφοράσ το 2013. Θ περιφερειακι κατανομι αυτισ τθσ τιμισ βαςίηεται επίςθσ
ςτο ΕΧΔΑ.
Χθμειϊνεται ότι από πίνακα του ΕΧΔΑ το ςυνολικό βάροσ των καταγεγραμμζνων αποβλιτων (πλθν καφςθσ) ανζρχεται ςε 906.729
τόνουσ/ ζτοσ. Δεδομζνου όμωσ ότι υπάρχουν και μθ καταγεγραμμζνα φορτία που οδθγοφνται ςε ανακφκλωςθ γι’ αυτό θ τιμι βάςθσ
προςαυξάνεται κατά 1% περίπου. (βλ ΥΛΡΑΞΑ 3 ςυνθμμζνα)
Ψιμι Χτόχοσ:
Θ τιμισ ςτόχου βαςίηεται ςτο ΕΧΔΑ (4ο παραδοτζο) όπου το 2020 υπολογίηεται θ ανάγκθ περίπου 1.300.000 τόνοι/ ζτοσ αποβλιτων
βιομθχανικισ παραγωγισ να οδθγοφνται ςε ανακφκλωςθ. Ωπολογίηεται ότι για να επιτευχκεί αυτό πρζπει να αυξθκεί κατά 25-30 % το
ποςοςτό των βιομθχανικϊν αποβλιτων που οδθγοφνται ςε ανακφκλωςθ. Σι ανάγκεσ του Ρ. Αιγαίου για το 2020 προςδιορίςτθκαν
επίςθσ από το ΕΧΔΑ.
Υθγι ςτοιχείων: ΩΥΕΞΑ/ ΓΓΒ (ΕΧΔΑ)
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Διετισ

T4235
Ροςοςτό καταναλωτϊν που εξυπθρετοφνται από ευφυείσ μετρθτζσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετράει το ποςοςτό καταναλωτϊν που κα εξυπθρετθκοφν από ευφυείσ μετρθτζσ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ, όπωσ
περιγράφονται ςτο άρκρο 6 τθσ ΩΑ Δ5/ΘΟ/Α/Φ33/2067/04-02-2013 (ΦΕΞ Β 297/13.2.2013) "Αντικατάςταςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ
τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ" και ςτθν οδθγία 2009/72/ΕΞ.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Δεδομζνου ότι, μζχρι ςιμερα, δεν υπάρχει εγκατάςταςθ «ζξυπνων» μετρθτϊν και ανάλογθ εμπειρία από τθ λειτουργία ενόσ τζτοιου
ςυςτιματοσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια, θ τιμι-βάςθσ για τον εν λόγω δείκτθ είναι εκ των πραγμάτων μθδενικι.
Θ τιμι ςτόχοσ για το τζλοσ τθσ περιόδου 2014-2020 είναι το 80% των καταναλωτϊν να εξυπθρετοφνται από ευφυείσ μετρθτζσ και
βαςίςτθκε ςτο χρονοδιάγραμμα του άρκρου 3 τθσ ΩΑ Δ5/ΘΟ/Α/Φ33/2067/04-02-2013 (ΦΕΞ Β 297/13.2.2013) «Αντικατάςταςθ
ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ» και ςτθν Σδθγία 2009/72/ΕΞ.
Υθγι ςτοιχείων: ΔΕΔΔΘΕ (υπολογιςμοί βάςει: ΩΑ Δ5/ΘΟ/Α/Φ33/2067/04-02-2013 (ΦΕΞ Β 297/13.2.2013) «Αντικατάςταςθ
ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ Ξαι οδθγία 2009/72/ΕΞ )
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

T4237
Αφξθςθ τθσ θλεκτρονικισ πλθροφόρθςθσ προσ τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ και ωφελοφμενουσ και το ευρφ κοινό για τθν
υλοποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ και τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκφράηει το ποςοςτό (%) τθσ επίτευξθσ πλθροφόρθςθσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων του Υρογράμματοσ και
γενικότερθσ ενθμζρωςθσ των ωφελοφμενων κακϊσ και του γενικοφ και ειδικοφ κοινοφ για τθν πορεία υλοποίθςθσ του ΕΥ και τισ
ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ με θλεκτρονικά μζςα (διαδίκτυο, μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, εξατομικευμζνθ θλεκτρονικι επικοινωνία).
Χυνεκτιμϊνται οι ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιοποίθςθσ επιπλζον των προβλεπόμενων από τουσ Ξανονιςμοφσ και το ΧΔΕ. Κα
καταβλθκεί προςπάκεια για τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ των ΑΠΕΑ.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ βάςθσ αναλφκθκαν ςτοιχεία τθσ ΕΩΔ ΕΥΑΕ για τθ ΥΥ 2007-2013, για τθ πλθροφόρθςθ των δυνθτικϊν
δικαιοφχων του ΕΥΑΡ ΛΛ, τθ γενικότερθ ενθμζρωςθ των ωφελοφμενων και του γενικοφ και ειδικοφ κοινοφ για τθν πορεία υλοποίθςθσ
του ΕΥ και τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ, με θλεκτρονικά μζςα (διαδίκτυο, μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, δυνατότθτα εξατομικευμζνθσ
θλεκτρονικισ επικοινωνίασ). Εκτόσ από τισ ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ/ δθμοςιότθτασ του εγκεκριμζνου Χχεδίου Δράςθσ Επικοινωνίασ
του ΕΥΑΡ ΛΛ, των απαιτιςεων των Ξανονιςμϊν και του ΧΔΕ, υλοποιικθκε ςθμαντικόσ αρικμόσ επιπλζον ενεργειϊν, γι'αυτό ο βακμόσ

101

επίτευξθσ ενθμζρωςθσ με θλεκτρονικά μζςα προςδιορίηεται ςε 95% κατά το ζτοσ αναφοράσ (2013).
Ψιμι ςτόχοσ : Θ περαιτζρω αφξθςθ τθσ θλεκτρονικισ πλθροφόρθςθσ ζωσ το 100% επιτυγχάνεται ενδεικτικά με παρουςίαςθ βαςικϊν
ςτοιχείων των Ετιςιων εκκζςεων υλοποίθςθσ του ΕΥ και των μελετϊν και ερευνϊν πεδίου, των αποτελεςμάτων των εκκζςεων
αξιολόγθςθσ κατά τθν υλοποίθςθ του ΕΥ, τθσ ενθμζρωςθσ για το ςυνολικό ζργο τθσ Επ.Υαρ. (αποφάςεισ ζγκριςθσ κριτθρίων) και τισ
ςθμαντικζσ εξελίξεισ τθσ πολιτικισ ςτουσ τομείσ παρζμβαςθσ του ΕΥΑΡΕΞ και τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθν Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ.
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι Υρογράμματοσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

Τ4205
Υιοκζτθςθ ΤΡΕ από επιχειριςεισ
Σριςμόσ: Σρίηεται ωσ το ποςοςτό (επί του ςυνόλου των επιχειριςεων) που ενςωματϊνουν εξοπλιςμό, εφαρμογζσ, ι/και ςυςτιματα
ΨΥΕ ςτθν κακθμερινι τουσ λειτουργία, προκειμζνου να παρζχουν θλεκτρονικζσ παραγγελίεσ, πλθρωμζσ, πωλιςεισ αλλά και να
πραγματοποιοφν θλεκτρονικζσ αγορζσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ προκφπτει από τθν Ψθφιακι Χφγκλιςθ και τισ ςχετικζσ επιδόςεισ τθσ χϊρασ ςτο Digital Scoreboard 2014.
Θ τιμι ςτόχοσ αποτελεί επίςθσ εκτίμθςθ τθσ Ψθφιακισ Χφγκλιςθσ βάςει και των ςτόχων τθσ Digital Agenda 2020.
Υθγι ςτοιχείων:
1. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/greece (Enterprises selling online - SMEs (10-249 persons employed) (in % of
enterprises)
2. Adoption of ICT by businesses http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_pibi_ictb&lang=en
3. Digital Scoreboard
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

Τ4207
Ροςοςτό καινοτόμων ΜΜΕ επί του ςυνόλου
Σριςμόσ: Υοςοςτό Ξαινοτόμων Επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν καινοτομία επί του ςυνόλου των ΠΠΕ
Υπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Ξατά τθν εξζταςθ τθσ καινοτομίασ ςτθν επιχείρθςθ καταγράφονται όλοι οι "τφποι" καινοτομίασ που μπορεί αυτι να αναπτφξει : θ
παραγωγι ενόσ νζου για τθν επιχείρθςθ ι ςθμαντικά βελτιωμζνου προϊόντοσ (αγακοφ ι υπθρεςίασ), θ εφαρμογι μίασ νζασ ι
ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ, θ εφαρμογι μιασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ οργανωςιακισ μεκόδου ι μεκόδου μάρκετινγκ.
Θ "Ζρευνα για τθν Ξαινοτομία – Community Innovation Survey" αποτελεί τθν επίςθμθ πανευρωπαϊκι ζρευνα για τθ ςυλλογι ςτοιχείων
για τισ καινοτομίεσ και τισ καινοτομικζσ δραςτθριότθτεσ των επιχειριςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Χτθν Ελλάδα θ ζρευνα αφορά
15.000 ελλθνικζσ επιχειριςεισ με 10 εργαηόμενουσ και άνω, ςε διάφορουσ κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ.Θ παραγωγι των
επίςθμων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν Ζρευνα & Ανάπτυξθ και τθν Ξαινοτομία ςτθν Ελλάδα υλοποιείται από το Εκνικό Ξζντρο
Ψεκμθρίωςθσ (ΕΞΨ), μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ και ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΟΧΨΑΨ.
Δεδομζνου ότι ςθμαντικά κονδφλια των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων τθσ περιόδου 2014-2020 ςτρζφονται προσ τθν καινοτόμο
επιχειρθματικότθτα και μάλιςτα ςε τομείσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, κεωρείται ότι αυτά κα ςυντελζςουν ςε αφξθςθ του ποςοςτοφ
καινοτόμων ΠΠΕ επί του ςυνόλου των ΠΠΕ, χωρίσ βζβαια να παραβλζπεται το δυςμενζσ οικονομικό περιβάλλον τθσ Χϊρασ. Για το
λόγο αυτό, και λόγω του διευρυμζνου οριςμοφ τθσ καινοτομίασ ςυμπεριλαμβάνοντασ και τθ μθ τεχνολογικι καινοτομία) εκτιμάται ότι
ζωσ το 2023 αναμζνεται αφξθςθ του ποςοςτοφ κατά 10% τθσ τιμισ βάςθσ, ιτοι 4,8 ζωσ 5,5 εκατοςτιαίεσ μονάδεσ ανά κατθγορία
περιφζρειασ. Χτο ςφνολο Χϊρασ ο δείκτθσ εκτιμάται να ανζλκει από 51,9 % ςε 57,1 %.
Υθγι ςτοιχείων: Community Innovation Survey, Innovation Scoreboard, ΕΞΨ, Eurostat
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Διετισ
ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Θ "Ζρευνα για τθν Ξαινοτομία – Community Innovation Survey" διεξάγεται ανά ΤΛΕΤΛΑ

Τ4221
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Σφμφωνα ςυνεργαςίασ μεταξφ επιχειριςεων και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων φορζων, για εφαρμογι προγραμμάτων ςπουδϊν
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετρά τον αρικμό των ςυμφϊνων ςυνεργαςίασ μεταξφ των επιχειριςεων και των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων/
φορζων, για εφαρμογι προγραμμάτων ςπουδϊν που αναβακμίηουν τθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθν προςφορά
δεξιοτιτων κρίςιμων για τθν υποςτιριξθ των αναπτυξιακϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ.. Διευκρινίηεται ότι με τον όρο επιχειριςεισ
ςυμπεριλαμβάνονται και οι ςυλλογικοί φορείσ εκπροςϊπθςθσ των επιχειριςεων (κεςμικοί κοινωνικοί εταίροι, επιμελθτιρια κλπ)
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται ςφμφωνα με το δείκτθ εκροισ Ψ4222 για ςυνεργαςίεσ μεταξφ επιχειριςεων και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων
για τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων ςπουδϊν τριτοβάκμιασ ι μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ
Θ τιμι ςτόχοσ προςεγγίηεται με βάςθ το ζργο των τομεακϊν ομάδων ςχεδιαςμοφ για ανάγκθ αναβάκμιςθσ τθσ επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ.
Πε δεδομζνο ότι το ΕΥΑΡΕΞ 2014-2020 προγραμματίηει να ενιςχφςει τζτοιεσ δράςεισ για πρϊτθ φορά και με γνϊμονα τον ςχετικό
δείκτθ εκροισ Ψ4222, θ τιμι βάςθσ για τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ αποτελζςματοσ (Ψ4221) είναι 0 (μθδζν).
Ζχει τεκεί ωσ τιμι- ςτόχοσ του δείκτθ εκροισ Ψ4222, πλικοσ 10 ζργων που κα αφοροφν τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ μεταξφ
επιχειριςεων και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων με αντικείμενο τον ςχεδιαςμό, προγραμμάτων ςπουδϊν ι/ και τθ δθμιουργία νζων
τμθμάτων επαγγελματικϊν ςχολϊν.
Χτθ βάςθ αυτοφ του δείκτθ εκτιμάται ότι ςε (6) ζξθ περιπτϊςεισ κα είναι εφικτι, μετά τθν ολοκλιρωςθ των ζργων θ ςφναψθ ενόσ
ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ μεταξφ εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και ςυλλογικϊν φορζων εκπροςϊπθςθσ επιχειριςεων ι/ και
μεμονωμζνων επιχειριςεων για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων ςπουδϊν. Θ μορφι που κα πάρει θ ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ δεν ζχει
ωριμάςει και προαπαιτεί τθν εξειδίκευςθ από τουσ κακϋφλθν αρμόδιουσ φορείσ πολιτικισ, κακϊσ και ςχετικό κεςμικό πλαίςιο,
διαδικαςίεσ οι οποίεσ εκτιμάται ότι απαιτοφν μια περίοδο ωρίμανςθσ τουλάχιςτον ωσ τζλουσ 2015.
Θ περιφερειακι κατανομι δεν ακολουκεί τθν χρθματοδοτικι κλείδα αλλά προςδιορίηεται με κριτιριο το αναμενόμενο ςχετικό
ενδιαφζρον κατά τφπο περιφζρειασ. (π.χ. Ρότιο Αιγαίο: 1 περίπτωςθ ςυνεργαςίασ ςε κζματα τουριςτικισ εκπαίδευςθσ) .
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

Τ4234
Ετιςια κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετράει τθν κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου ςε ετιςια βάςθ (εκ. κ.μ./ζτοσ) ςε όλθ τθ χϊρα.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ: Βάςει ςτοιχείων από το ΩΥΕΞΑ (μετριςεισ κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου), θ τιμι βάςθσ για το ςφνολο τθσ
Χϊρασ ανζρχεται ςε 4.225 εκατ. κ.μ./ζτοσ με ζτοσ αναφοράσ το 2012.
Σ ςτόχοσ αποτυπϊνεται ςε ΦΕΞ ςτο οποίο θ ΦΑΕ παρουςιάηει τιμολόγια φυςικοφ αερίου και πρόβλεψθ κατανάλωςθσ. Σ ςτόχοσ που
τίκεται είναι για το 2023, και για το ςφνολο τθσ χϊρασ 6.600 εκατ. κ.μ./ζτοσ (ΦΕΞ 2385/Β/2012). Ψα ςτοιχεία αποςτζλλονται από το
ΩΥΕΞΑ ςε ετιςια βάςθ.
Υθγι ςτοιχείων: ΩΥΕΞΑ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ετιςια

Τ4245
Ζργα που καταλιγουν ςε ρυκμίςεισ που εφαρμόηονται
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ "Ζργα που καταλιγουν ςε ρυκμίςεισ που εφαρμόηονται" (Κα απαιτθκεί μετονομαςία του δείκτθ ϊςτε να αποδίδει
καλφτερα το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα), απαρικμεί νζεσ λειτουργίεσ - διαδικαςίεσ διοικθτικοφ χαρακτιρα που εφαρμόηονται
προκειμζνου θ δθμόςια διοίκθςθ να υποςτθρίηει αποτελεςματικά τθν επιχειρθματικότθτα
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Θ τιμι βάςθσ αρικμεί για το ςφνολο τθσ χϊρασ τζςςερισ βαςικζσ λειτουργίεσ - διαδικαςίεσ που ζχουν τεκεί ςε εφαρμογι ωσ
αποτζλεςμα τθσ υλοποίθςθσ δράςεων προςαρμογισ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ
1.Δθμιουργία Γενικοφ Εμπορικοφ Πθτρϊου και εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ,
2.προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ (ςτθν οδθγία 2006/123 ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ ςτθν εςωτερικι αγορά (αδειοδοτιςεισ, fast
track κλπ) κακϊσ και
3. προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία τθν Ρ 3998/2010 και με αυτόν ειςιχκθ για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα ο κεςμόσ
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τθσ διαμεςολάβθςθσ ςε αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ).
4. Υλατφόρμα StartUpGreece τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ (ΓΓΒ)
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται ςε 7 και αρικμεί το ςυνολικό πλικοσ βαςικϊν λειτουργιϊν -- διαδικαςιϊν κεςμικοφ ι διοικθτικοφ
χαρακτιρα που αναμζνεται να είναι ςε εφαρμογι ωσ τζλοσ 2023 και αναβακμίηουν τθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ προσ τθν
κατεφκυνςθ υποςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ (αδειοδοτιςεισ, άνοιγμα κλειςτϊν επαγγελμάτων, μείωςθ διοικθτικϊν βαρϊν,
επίλυςθσ διαφορϊν, απλοποίθςθ φορολογικϊν και διαςυνοριακϊν ςυναλλαγϊν, υποςτιριξθ των ΠΠΕ ςε κζματα εξωςτρζφειασ και
καινοτομίασ κακϊσ και διαλειτουργικότθτα των δθμοςίων υπθρεςιϊν).
Για τονσ ςυγκεκριμζνο δείκτθ βλ "ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΧΧΕΔΛΣΩ ΔΦΑΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΘ ΨΩΡ ΕΟΟΕΛΨΕΩΡ ΧΨΣΩΧ ΔΕΛΞΨΕΧ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ "
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

Ειδικοί Δείκτεσ Εκροϊν
T4204
Αρικμόσ κοινϊν ζργων Ε&Κ με φορείσ άλλων χωρϊν (με ι χωρίσ ςυντονιςμό με τθν Ε.Ε)
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά ςτα ζργα υποςτιριξθσ επιχειριςεων και ερευνθτικϊν ομάδων για να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ
διακρατικισ ι διεκνοφσ ςυνεργαςίασ ςτθν Ε&Ψ. Υεριλαμβάνονται και ζργα που αφοροφν ςε ςφνδεςθ-ςυντονιςμό με πολιτικι Ε&Ψ τθσ
ΕΕ ι διεκνϊν ερευνθτικϊν οργανιςμϊν.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίςτθκε βάςει του μζςου μοναδιαίου κόςτουσ 150.000 ευρϊ δθμόςια δαπάνθ για ζργα Ε & Ξ με φορείσ άλλων
χωρϊν από τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο. Σ προχπολογιςμόσ ςτο ΕΥΑνΕΞ για παρόμοια ζργα ανζρχεται ςε περίπου 83,7
εκ. ευρϊ ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ, άρα προκφπτουν περίπου 558 ζργα.
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

T4213
Αρικμόσ υποδομϊν εγκατάςταςθσ υποδοχισ επιχειριςεων (επιχειρθματικά πάρκα) που ενιςχφονται
Σριςμόσ: Αφορά ςε ενιςχυόμενα υφιςτάμενα και νζα Επιχειρθματικά Υάρκα. Ψο Επιχειρθµατικό Υάρκο (ΕΥ) είναι ζνα οργανικά
ολοκλθρωμζνο ςφνολο δομϊν, υπθρεςιϊν και υποδομϊν που ιδρφεται και λειτουργεί για τθν υποςτιριξθ δραςτθριοτιτων του
δευτερογενοφσ και του τριτογενοφσ τομζα. (Επιχειρθματικό Υάρκο Ψφπου Α-Γ, Ειδικοφ Ψφπου, Εξυγίανςθσ (ΕΥΕ), Ενδιάμεςου Βακμοφ
Σργάνωςθσ (ΕΥΕΒΣ), κλαδικοί εκκεςιακοί και αποκθκευτικοί χϊροι π.χ. υπερτοπικζσ logistics εγκαταςτάςεισ και πρακτορεία,
agrologistics center , district parks και Hubs ςτισ εμπορευματικζσ πφλεσ ειςόδου ι ςτα μεγάλα λιμάνια τθσ χϊρα κ.α)
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Ωπολογιςμόσ ςυνολικοφ ςτόχου:
Βάςει προχπολογιςμοφ περίπου 42 εκ. και με μζςο μοναδιαίο κόςτοσ 5,25 εκ ευρϊ το κάκε επιχειρθματικό πάρκο εκτιμάται κα
ενιςχυκοφν 8 πάρκα ςτισ Υεριφζρειεσ πλθν Χτερεάσ Ελλάδασ και Ροτίου Αιγαίου. Αντίςτοιχα για τισ Υεριφζρειεσ Χτερεάσ Ελλάδασ και
Ροτίου Αιγαίου, βάςει προχπολογιςμοφ περίπου 2,7 εκ. και με μζςο μοναδιαίο κόςτοσ 1,35 εκ ευρϊ το κακζνα, εκτιμάται ότι κα
ενιςχυκεί από 1 πάρκο ςε κακεμία από αυτζσ.
Ιτοι 10 πάρκα ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ
Υπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ:
Βιμα 1:
Ωπολογιςμόσ του ποςοςτοφ των επιχειριςεων βάςει ςτοιχείων από «ΕΦΓΑΡΘ» ανά περιφζρεια και κατθγορία περιφζρειασ.
Βιμα 2:
Ωπολογιςμόσ του αρικμοφ των πάρκων που κα ενιςχυκοφν ανά περιφζρεια βάςει του ποςοςτοφ των επιχειριςεων ανά περιφζρεια
(τφποσ: επιχειρθματικά πάρκα*% επιχειριςεων ανά περιφζρεια)
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

T4218
Υποςτθριηόμενα ςχζδια για δθμιουργία νζων επιχειριςεων
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετρά τον αρικμό των υποςτθριηόμενων ςχεδίων για δθμιουργία νζων επιχειριςεων λαμβάνοντασ χρθματοδοτικι
ενίςχυςθ από το ΕΞΨ. Θ επιχείρθςθ που δθμιουργείται μπορεί να ζχει ιδρυκεί πριν τθν ζναρξθ του ζργου αλλά μζςα ςε μικρό ςχετικά
διάςτθμα που ορίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Υπολογιςμόσ τιμισ ςτόχου:
Εκτίμθςθ ενίςχυςθσ 2.000 ςχεδίων για δθμιουργία νζων επιχειριςεων βάςει προχπολογιςμοφ ΕΥΑνΕΞ και εκτιμϊμενου μοναδιαίου
κόςτουσ.
Υπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ:
Σ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε βάςει τθσ κατανομισ των κονδυλιϊν
του ςυγκεκριμζνου κεματικοφ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ (ΕΩΧΧΑ).
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

T4219
Κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται επιπρόςκετα του επιχειρθματία
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετρά τισ κζςεισ εργαςίασ (ςε ιςοδφναμα πλιρουσ απαςχόλθςθσ) που δθμιουργοφνται ςτισ νζεσ επιχειριςεισ που
ιδρφονται με χρθματοδοτικι ενίςχυςθ από το ΕΞΨ. Υεριλαμβάνονται κατά βάςθ οι εργαηόμενοι που θ πρόςλθψι τουσ ενιςχφεται από τθν
παρζμβαςθ.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Υπολογιςμόσ ςυνολικοφ ςτόχου:
Εκτιμοφμε ότι κα ενιςχυκοφν 2.000 ςχζδια με μία νζα κζςθ ανά εγκεκριμζνο ςχζδιο.
Υπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ:
Σ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε βάςει τθσ κατανομισ των κονδυλιϊν του
ςυγκεκριμζνου κεματικοφ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ (ΕΩΧΧΑ).
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

T4220
Αρικμόσ δράςεων για ανάπτυξθ εργαλείων και παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ – κακοδιγθςθσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετρά τον αρικμό των διακριτϊν δράςεων που κα αναπτυχκοφν με τθ ςυνεργαςία των κοινωνικϊν εταίρων,
επιμελθτθρίων και ςυλλογικϊν φορζων εκπροςϊπθςθσ επιχειριςεων και αφοροφν ςε ανάπτυξθ εργαλείων και παροχι υπθρεςιϊν
υποςτιριξθσ - κακοδιγθςθσ των επιχειριςεων με ςτόχο τθν αναδιάρκρωςθ και προςαρμογι τουσ ςτισ διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ
του επιχειρείν.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Υπολογιςμόσ τιμισ ςτόχου:
Ωπολογίηεται βάςει εκτίμθςθσ για το ςφνολο των ςχετικϊν δράςεων που κα αναπτυχκοφν από κοινωνικοφσ εταίρουσ, επιμελθτιρια και
ςυλλογικοφσ φορείσ εκπροςϊπθςθσ επιχειριςεων.
Υπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ:
Σ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε βάςει τθσ κατανομισ των κονδυλιϊν του
ςυγκεκριμζνου κεματικοφ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ (ΕΩΧΧΑ).
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια
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T4222
Συνεργαςίεσ μεταξφ επιχειριςεων και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων για τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων ςπουδϊν τριτοβάκμιασ ι
μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετρά τον αρικμό των ςυνεργαςιϊν μεταξφ των επιχειριςεων και των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων για τθν ανάπτυξθ
προγραμμάτων ςπουδϊν τριτοβάκμιασ ι μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ, που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ςυνάφειασ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ
κατάρτιςθσ με τθν αγορά εργαςίασ, βαςιηόμενα ςτισ ανάγκεσ και τισ εξελίξεισ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και ςυνδζοντασ
ςυςτθματικά και οργανωμζνα τον επιχειρθματικό κόςμο με τα εκπαιδευτικά ιδρφματα.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Υπολογιςμόσ τιμισ ςτόχου:
Ωπολογίηεται βάςει εκτίμθςθσ τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Διαχείριςθσ ΕΥΑΡΕΞ για τισ ςυνεργαςίεσ που κα αναπτυχκοφν, βάςει και του
προχπολογιηόμενου ποςοφ του ΕΥΑνΕΞ για ςχετικζσ δράςεισ. Οαμβάνοντασ υπόψθ ότι μζχρι ςιμερα, ςτθν Ελλάδα το πλαίςιο των
ςυνεργαςιϊν μεταξφ επιχειριςεων και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων εςτιάηεται ςτθν πραγματοποίθςθ πρακτικισ άςκθςθσ των φοιτθτϊν /
τελειόφοιτων και ότι δεν ζχουν υπάρξει μζχρι ςιμερα, τζτοιου τφπου ςυνεργαςίεσ μεταξφ επιχειριςεων και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, θ τιμι
ςτόχοσ προςεγγίηεται με βάςθ το ζργο των τομεακϊν ομάδων ςχεδιαςμοφ για ανάγκθ αναβάκμιςθσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ςε
ςυγκεκριμζνουσ τομείσ (τουριςμόσ, πολιτιςτικζσ και δθμιουργικζσ βιομθχανίεσ, αγροδιατροφι κλπ)
Υπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ:
Θ περιφερειακι κατανομι δεν ακολουκεί ακριβϊσ τθν χρθματοδοτικι κλείδα αλλά προςδιορίηεται με κριτιριο το αναμενόμενο ςχετικό
ενδιαφζρον κατά τφπο περιφζρειασ. (π.χ. Ρότιο Αιγαίο: 1 περίπτωςθ ςυνεργαςίασ ςε κζματα τουριςτικισ εκπαίδευςθσ) .
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

T4227
Ρρόςκετεσ επιχειριςεισ με ευρυηωνικι πρόςβαςθ με ταχφτθτα μεγαλφτερθ των 30 Mbps
Σριςμόσ: Δείκτθσ ηιτθςθσ που ορίηεται ωσ το πλικοσ των επιπλζον επιχειριςεων για τισ οποίεσ θ ταχφτερθ εκ των ςυνδζςεων internet
που διακζτουν ζχει ςυμβατικι ταχφτθτα download μεγαλφτερθ των 30 Mbps.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Υπολογιςμόσ ςυνολικοφ ςτόχου:
Σ ςυνολικόσ ςτόχοσ των 70.000 επιχειριςεων ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ που κα αποκτιςουν ζωσ το 2023 ευρυηωνικι πρόςβαςθ με
ταχφτθτα μεγαλφτερθ των 30 Πbps προκφπτει βάςει εκτίμθςθσ τθσ Ψθφιακισ Χφγκλιςθσ ςφμφωνα με το προχπολογιηόμενο ποςό ςτο
ΕΥΑνΕΞ και το μζςο κόςτοσ αυτισ τθσ ςφνδεςθσ.
Υπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ:
Σ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε βάςει τθσ κατανομισ των κονδυλιϊν
του ςυγκεκριμζνου κεματικοφ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ (ΕΩΧΧΑ).
Υθγι ςτοιχείων: Υαρατθρθτιριο ΞτΥ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

T4230
Αρικμόσ δθμόςιων κτθρίων με καλφτερθ κατθγορία ενεργειακισ κατανάλωςθσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετράει τον αρικμό των δθμοςίων κτιρίων τα οποία πρόκειται να αναβακμιςτοφν ενεργειακά ςε καλφτερθ κατθγορία
ενεργειακισ κατανάλωςθσ (ΩΥΕΞΑ, ςε ετιςια βάςθ).
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Υπολογιςμόσ ςυνολικοφ ςτόχου:
Βάςει του μζςου εμβαδοφ και του μζςου κόςτουσ ανά κτίριο τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ, ςφμφωνα με το προχπολογιηόμενο ποςό ςτο ΕΥΑνΕΞ
από ςτοιχεία του ΩΥΕΞΑ εκτιμάται ότι ζωσ το 2023 κα αναβακμιςτοφν ενεργειακά 15 δθμόςια κτίρια.
Υπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ:
Σ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ-ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε βάςει ςτοιχείων από το ΩΥΕΞΑ (ςχετικόσ
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κατάλογοσ δθμοςίων κτιρίων του ΩΥΕΞΑ), ςχετικά με τθν υλοποίθςθ ζργων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ςε ςυγκεκριμζνα δθμόςια κτίρια ςτισ εν
λόγω αναφερόμενεσ κατθγορίεσ περιφερειϊν.
Υθγι ςτοιχείων: ΩΥΕΞΑ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

T4232
Αρικμόσ περιοχϊν ενδιαφζροντοσ όπου ενιςχφεται θ οικονομικι δραςτθριότθτα από το ΕΡΑνΕΚ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά ςτον αρικμό των περιοχϊν με αξιοςθμείωτο πολιτιςτικό και φυςικό πλοφτο, θ αξιοποίθςθ του οποίου ςε μια
λογικι βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ με παρεμβάςεισ ενίςχυςθσ διατιρθςθσ, προςταςίασ και προαγωγισ των πόρων, ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ
οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχι και ειδικότερα τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Υπολογιςμόσ ςυνολικοφ ςτόχου:
Βάςει του προχπολογιςμοφ του ΕΥΑνΕΞ (ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 6γ ανά κατθγορία περιφζρειασ), βάςει του μζςου μοναδιαίου
κόςτουσ αντίςτοιχων ζργων του ΕΥΑΡ ΛΛ και των ΥΕΥ 2007-2013, και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ τμθματοποίθςθσ ζργων μεταξφ των δφο
προγραμματικϊν περιόδων, τζκθκε ςτόχοσ για ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ 10 περιοχϊν ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ.
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

T4238
Μελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ - αξιολογιςεισ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκφράηει τον αρικμό των ζργων που κα καλφπτουν τισ ανάγκεσ εξειδίκευςθσ/ ωρίμανςθσ ζργων και αποτίμθςθσ των
αποτελεςμάτων των δράςεων που κα υλοποιθκοφν, τα ειδικότερα τεχνικισ – νομικισ φφςθσ ηθτιματα, τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ κατά τθν
υλοποίθςθ του ΕΥ και τισ ex ante αξιολογιςεισ που απαιτοφνται για τα ςχεδιαηόμενα ΧΣΕ, κα., με δικαιοφχουσ τθ ΔΑ, ςθμαντικοφσ
δικαιοφχουσ του ΕΥ, φορείσ προγραμματιςμοφ, κλπ.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ (15) για τθν Ψ.Β. του ΕΞΨ αφορά το ςφνολο τθσ Χϊρασ, και υπολογίηεται ςτθ βάςθ ςτοιχείων του ΕΥΑΡ ΛΛ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προτεραιότθτεσ ΕΥΑΡΕΞ και τισ ενδεικτικζσ δράςεισ και δικαιοφχουσ του ΕΥ για να προςδιοριςτεί ο αρ. ζργων που κα
καλφπτουν τισ παραπάνω αναφερόμενεσ ανάγκεσ. Ψα ζργα αυτά είναι εκνικισ εμβζλειασ.
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ----

T4239
Υπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ
Σριςμόσ: Θ τιμι υπολογίηεται με βάςθ ςτοιχεία του ΕΥΑΡ ΛΛ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προτεραιότθτεσ ΕΥΑΡΕΞ και τισ ενδεικτικζσ δράςεισ του
ΕΥ για να προςδιοριςτεί ο αρικμόσ ζργων εξωτερικισ υποςτιριξθσ των ανωτζρω φορζων με υπθρεςίεσ ςυμβοφλων ΨΩ.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Σ ςτόχοσ για 2 τζτοια ζργα ςτο πλαίςιο του ΕΞΨ αφορά το ςφνολο τθσ Χϊρασ, δεδομζνου ότι κα αφοροφν δράςεισ εκνικισ εμβζλειασ.
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ----

T4240
Δικαιοφχοι που ενιςχφονται από ενζργειεσ υποςτιριξθσ τθσ διοικθτικισ τουσ οργάνωςθσ και ενίςχυςθσ τθσ διαχειριςτικισ τουσ επάρκειασ
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Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των Δικαιοφχων του ΕΥ που επωφελοφνται υποςτιριξθσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ
εκτζλεςθσ των ζργων τουσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαχειριςτικϊν τουσ αρμοδιοτιτων. Δικαιοφχοι κα είναι οι ςθμαντικοί δικαιοφχοι
του ΕΥ, που εκτελοφν ζργα εκνικισ εμβζλειασ ςτο πλαίςιο του ΕΞΨ.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Θ τιμι-ςτόχοσ (10) υπολογίηεται με βάςθ ςτοιχεία του ΕΥΑΡ ΛΛ, υπολογίηοντασ τισ προτεραιότθτεσ ΕΥΑΡΕΞ και τισ ενδεικτικζσ δράςεισ και
δικαιοφχουσ για τον προςδιοριςμό του αρ. υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν προσ τουσ ανωτζρω φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ
εκτζλεςθσ των ζργων τουσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαχειριςτικϊν τουσ αρμοδιοτιτων, και αφοροφν το ςφνολο τθσ Χϊρασ.
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ----

T4244
Σχζδια δράςθσ επιχειριςεων για τθ βελτίωςθ τθσ δυνατότθτασ τουσ να ςυμμετζχουν ςτα ςυςτιματα άτυπθσ και τυπικισ μάκθςθσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετρά τον αρικμό των ςχεδίων δράςθσ των επιχειριςεων για τθ βελτίωςθ τθσ δυνατότθτασ τουσ να ςυμμετζχουν ςτα
ςυςτιματα άτυπθσ και τυπικισ μάκθςθσ. Ψα ςχζδια αυτά περιλαμβάνουν τισ αναγκαίεσ προςαρμογζσ των επιχειριςεων ςε οργανωτικό,
λειτουργικό και διαχειριςτικό επίπεδο ςτισ ανάγκεσ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ςτον εργαςιακό τουσ χϊρο.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Υπολογιςμόσ τιμισ ςτόχου:
Ωπολογίηεται εκτιμϊντασ ότι (κυρίωσ μεςαίου μεγζκουσ) επιχειριςεισ κα ςυμμετάςχουν αναπτφςςοντασ ςχζδια δράςθσ για τθ βελτίωςθ τθσ
δυνατότθτάσ τουσ να ςυμμετζχουν ςε ευζλικτα προγράμματα ςπουδϊν και για τθν υποδοχι ςπουδαςτϊν. Ψα ςχζδια αυτά αφοροφν ςτθν
προςαρμογι των επιχειριςεων, ςε οργανωτικό, λειτουργικό και διαχειριςτικό επίπεδο ςτισ ανάγκεσ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ςτον
εργαςιακό τουσ χϊρο.
Υπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ:
Σ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε βάςει τθσ κατανομισ των κονδυλιϊν του
ςυγκεκριμζνου κεματικοφ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ (ΕΩΧΧΑ).
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

Τ4209
Επιχειρθματικζσ πρωτοβουλίεσ που υποςτθρίηονται από κερμοκοιτίδεσ
Σριςμόσ: Σι Επιχειρθματικζσ Υρωτοβουλίεσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ ενζργειεσ μετατροπισ μιασ επιχειρθματικισ ιδζασ ςε επιχειρθματικό
ςχζδιο και ςτθ ςυνζχεια ςε νζα επιχείρθςθ με αυξθμζνεσ προοπτικζσ βιωςιμότθτασ που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο υποςτιριξθσ μιασ
κερμοκοιτίδασ (incubator, pre-incubator). Θ υποςτιριξθ αυτι δφναται να κατευκφνεται είτε προσ φυςικά πρόςωπα είτε προσ νεοςφςτατεσ
επιχειριςεισ.

Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Υπολογιςμόσ ςυνολικοφ ςτόχου:
Ξάκε κερμοκοιτίδα από τισ 30 ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ, που ζχει τεκεί ςτόχοσ να δθμιουργθκοφν, εκτιμάται ότι κα υποςτθρίηει 30
επιχειρθματικζσ πρωτοβουλίεσ ανά 2ετία, δθλαδι ςτο διάςτθμα των 5 ετϊν : 2.250 επιχειριςεισ.
Υπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ:
Βιμα 1:
Ωπολογιςμόσ του ποςοςτοφ των επιχειριςεων βάςει ςτοιχείων από «ΕΦΓΑΡΘ» ανά περιφζρεια και κατθγορία περιφζρειασ.
Βιμα 2:
Ωπολογιςμόσ του αρικμοφ των επιχειριςεων που κα ενιςχυκοφν ανά περιφζρεια βάςει του ποςοςτοφ των επιχειριςεων ανά περιφζρεια
(τφποσ: 4.000 επιχειριςεισ*% επιχειριςεων ανά περιφζρεια)
Υθγι ςτοιχείων: Χτοιχεία δικαιοφχων
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια
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Τ4225
Αρικμόσ ερευνθτικϊν υποδομϊν που ενιςχφονται
Σριςμόσ: Σ αρικμόσ των ερευνθτικϊν Ωποδομϊν που κα ενιςχυκοφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο 2014-2020.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Σι Ερευνθτικζσ Ωποδομζσ είναι εγκαταςτάςεισ, ερευνθτικοί πόροι, οργανωτικά ςυςτιματα και υπθρεςίεσ που χρθςιμοποιοφνται από τισ
ερευνθτικζσ κοινότθτεσ για τθ διεξαγωγι ερευνθτικϊν δράςεων και τθν παραγωγι καινοτομίασ, ςτα πεδία ενδιαφζροντόσ τουσ. Τπου
απαιτείται, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και πζραν τθσ ζρευνασ, όπωσ, για παράδειγμα, για εκπαιδευτικζσ ι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Σι
Ερευνθτικζσ Ωποδομζσ περιλαμβάνουν: βαςικό επιςτθμονικό εξοπλιςμό (ι ςφνολα εργαλείων), ερευνθτικοφσ πόρουσ βαςιςμζνουσ ςτθ γνϊςθ,
όπωσ ςυλλογζσ, αρχεία ι επιςτθμονικά δεδομζνα, θ-υποδομζσ (e-infrastructures), δεδομζνα, υπολογιςτικά ςυςτιματα και λογιςμικό,
επικοινωνιακά δίκτυα και ςυςτιματα προϊκθςθσ τθσ ανοικτισ πρόςβαςθσ και ψθφιακισ εμπιςτοςφνθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ υποδομι
μοναδικοφ χαρακτιρα που είναι απαραίτθτθ ςτθν απόκτθςθ αριςτείασ ςτθν ζρευνα και καινοτομία.
Υπολογιςμόσ ςυνολικοφ ςτόχου:
Σ ςυνολικόσ ςτόχοσ προκφπτει βάςει του προχπολογιηόμενου ποςοφ ςτο ΕΥΑνΕΞ και του μοναδιαίου κόςτουσ μιασ ερευνθτικισ υποδομισ και
εκτιμϊνται ςε 24 ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ.
Υπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ:
Σ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε βάςει τθσ κατανομισ των κονδυλιϊν του
ςυγκεκριμζνου κεματικοφ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ (ΕΩΧΧΑ).
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

Τ4236
Μικοσ υποβρυχίων καλωδίων
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετράει το ςυνολικό μικοσ των υποβρυχίων καλωδίων που αναμζνεται να ζχει ποντιςτεί μζχρι το τζλοσ τθσ
Υρογραμματικισ Υεριόδου 2014-2020. Αφορά ςτα ζργα τθσ Διαςφνδεςθσ των Ξυκλάδων και τθσ Διαςφνδεςθσ τθσ Ξριτθσ.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Ψα ςτοιχεία για το ζργο τθσ Διαςφνδεςθσ Ξυκλάδων είναι από τθ μελζτθ κόςτουσ- οφζλουσ και τθν ζγκριςθ του κακεςτϊτοσ από τθν ΕΕ. Ψο
ςυνολικό μικοσ των καλωδίων (ςε όλεσ οι φάςεισ του ζργου) είναι:
Α’ Φάςθ: 222 km
Β’ Φάςθ: 47,6 km
Γ’ Φάςθ: 108 Km
Χφνολο: 377,6 km
Για τθν Α’ φάςθ, υπολογίηεται ότι κα υλοποιθκεί το 40% ςτθν επόμενθ Υρογραμματικι Υερίοδο 2014-2020, δθλ. 222 * 40% = 88,8 χλμ. (αυτι
κα είναι και θ υλοποίθςθ ςτο τζλοσ του 2018) και επομζνωσ ςυνολικά 244,4 χλμ.
Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν κατανομι των πόρων ανά ΕΥ/ΥΕΥ ςτθν τελευταία Υρόςκλθςθ του ζργου ςτο ΕΥΑΡ ΛΛ ςυνδυαςτικά με τθν κατανομι
των πόρων μεταξφ «Οιγότερο αναπτυγμζνων» και «Χε μετάβαςθ» περιφερειϊν ςτο ΕΥΑνΕΞ προκφπτει θ κατανομι των χλμ. ωσ εξισ:
Χφνολο

244,4

Οιγότερο αναπτυγμζνεσ

137,3

Αναπτυγμζνεσ

15,6

Χε μετάβαςθ

27,0

Χτερεά Ελλάδα

40,0

Ρότιο Αιγαίο

24,5

Ψο μικοσ του καλωδίου για το ζργο τθσ Διαςφνδεςθσ τθσ Ξριτθσ είναι περίπου 380 χλμ. (μικοσ για μονό υποβρφχιο καλϊδιο). Σ υπολογιςμόσ
τθσ κατανομισ τθσ τιμισ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε βάςει τθσ κατανομισ των κονδυλίων του ςυγκεκριμζνου
κεματικοφ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ (ΕΩΧΧΑ). Σπότε προκφπτει ότι:
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Χφνολο

380,0

Οιγότερο αναπτυγμζνεσ

245,1

Αναπτυγμζνεσ

72,2

Χε μετάβαςθ

48,2

Χτερεά Ελλάδα

6,5

Ρότιο Αιγαίο

8,0

Πεγή ζηνηρείωλ: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ - ΑΔΠΘΕ

πρλόηεηα ππνβνιήο εθζέζεωλ: Ετιςια

Ψ4246
Ροςοςτό (%) Επιπρόςκετων Εγγραπτζων Δικαιωμάτων ανά Γεωγραφικι Ενότθτα (κτθματολόγιο)
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά το επιπλζον ποςοςτό, επί του ςυνόλου των εγγραπτζων δικαιωμάτων τθσ χϊρασ, υλοποίθςθσ του εκνικοφ
κτθματολογίου, μζςω τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΕΥΑνΕΞ των υπθρεςιϊν ςφνταξθσ των προςωρινϊν κτθματολογικϊν υποβάκρων και
δθμιουργίασ τθσ κτθματογραφικισ βάςθσ δεδομζνων ανάρτθςθσ ςε περιοχζσ τθσ τζταρτθσ γενιάσ κτθματογραφιςεων.
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 ςε 67% (Χφνολο Χϊρασ) εκτιμάται από τθν Διαχειριςτικι Αρχι του ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ 2007-2013. Από τα ιδθ
εγγεγραμμζνα δικαιϊματα που λειτουργοφν Ξτθματολόγιο (από τθν Αϋ
φάςθ κτθματογράφθςθσ), ο δείκτθσ βρίςκεται ςτο 18% επί του ςυνόλου τθσ χϊρασ. Σ μνθμονιακόσ ςτόχοσ είναι το 2023, ο δείκτθσ να ανζλκει
ςτο 100%. Χε ό,τι αφορά το ζργο του ΕΥΑΡΕΞ, αυτό αναμζνεται να ςυνειςφζρει με 67 %, από το οποίο το 1/3 περίπου κα γίνει από τθ
ςυγχρθματοδότθςθ του ΕΥΑνΕΞ και το υπόλοιπο από ιδίουσ πόρουσ τθσ ΕΞΧΑ ΑΕ. Ψο επιπλζον 15% που απαιτείται για τον μνθμονιακό ςτόχο
κα καλυφκεί από άλλα προγράμματα.
Υθγι ςτοιχείων: Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα και Δικαιοφχοσ ζργου
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια

ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Δαπάνθ Ε&Α επιχειριςεων ωσ (%) ποςοςτό επί του ΑΕΥ
Τιμζσ βάςθσ με ζτοσ αναφοράσ το 2011*

ΚΑΤΘΓΟΛΑ
ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ
Υεριςςότερο
αναπτυγμζνεσ
Υεριφζρειεσ
ςε μετάβαςθ

Οιγότερο
αναπτυγμζνεσ

ΡΕΛΦΕΕΛΑ
ΑΨΨΛΞΘ
ΡΣΨΛΣ ΑΛΓΑΛΣ
ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ
ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ
ΛΣΡΛΣΛ ΡΘΧΣΛ
ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ
ΒΣΦΕΛΣ ΑΛΓΑΛΣ
ΞΦΘΨΘ

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ & ΚΦΑΞΘ
ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ
ΘΥΕΛΦΣΧ
ΚΕΧΧΑΟΛΑ

Δαπάνεσ
**
Ε&Α 2011
(εκ. Ευρϊ)
363,3
0,7
364,0
2,8
32,1
0,2
7,9
0,7
6,5
50,2
13,6
44,4
1,2
1,1

ΑΕΡ 2011
***(εκ. €)
100.317,3
7.076,4
107.393,7
5.371,3
9.542,5
3.716,7
8.978,2
3.009,1
10.196,7
40.814,5
8.227,7
28.095,4
4.499,3
9.905,7

Ζνταςθ Ε&Α
2011 (Δαπάνεσ
Ε&Α ωσ % ΑΕΡ)
0,36
0,01
0,34
0,05
0,34
0,01
0,09
0,02
0,06
0,12
0,17
0,16
0,03
0,01
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ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ

11,3

9.595,4

0,12

71,6
485,9

60.323,5
208.531,7

0,12
0,23

* Ψελευταίο ζτοσ για το οποίο υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία ΑΕΥ και αναλυτικά ςτοιχεία Ε&Α ανά περιφζρεια
**πθγι: Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ, ςτατιςτικά ςτοιχεία Ε&Α για το 2011
*** πθγι: Eurostat (τελευταία ενθμζρωςθ ςτοιχείων 03.03.2014 – ςτοιχεία για το ανακεωρθμζνο ΑΕΠ των χωρϊν
ςε επίπεδο περιφζρειασ δεν ζχουν δθμοςιευτεί ακόμα. Η ανακεωρθμζνθ τιμι του ΑΕΠ του ςυνόλου χϊρασ για το
2011 ανζρχεται ςτα 207.752,0 εκ. Ευρϊ. Η ανακεϊρθςθ πραγματοποιικθκε από τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ ςφμφωνα με τον
Κανονιςμό EE 549/2013 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ESA 2010)).

Θ τιμι ςτόχοσ που ζχει τεκεί για τθν ΔΕΥΕΨΑ το 2023 είναι 0,38%. Υροκειμζνου να γίνει εκτίμθςθ τθσ ΔΕΥΕΨΑ ανά
κατθγορία περιφερειϊν για το ζτοσ 2023, υπολογίςκθκε καταρχιν το ποςοςτό τθσ περιφερειακισ ΔΕΥΕΨΑ ωσ προσ
τθν ςυνολικι κατά το ζτοσ 2011 για κάκε κατθγορία περιφζρειασ (πίνακασ 2, Χτιλθ 3).

ΡΛΝΑΚΑΣ 2
1

2

Κατθγορία

Τιμι βάςθσ

περιφερειϊν
Ρεριςςότερο

ΔΕΡΕΤΑ (%)

αναπτυγμζνεσ
Ρεριφζρειεσ ςε
μετάβαςθ
Λιγότερο
αναπτυγμζνεσ
Συνολικι
ΔΕΡΕΤΑ

3
4
%
περιφερειακισ Σενάριο ΔΕΡΕΤΑ ΔΕΡΕΤΑ
προσ
2023 "business
ςυνολικι

5
Σενάριο ΔΕΡΕΤΑ 2023
με εφαρμογι τθσ
RIS3

as usual"

0,34%

147,83%

0,56%

0,56%

0,12%

52,17%

0,20%

0,23%

0,12%

52,17%

0,20%

0,15%

0,23%

0,38%

0,38%

ΡΛΝΑΚΑΣ 3

Αττικι

Αττικι

Αττικι

Υετρελαϊκά
ΕΑ απόβλθτα που
δεν
χρθςιμοποιοφνται
ωσ διαλφτεσ
Ε.Α. Ωλικά
ςυςκευαςίασ,
ΕΑ τζφρεσ, ςκωρίεσ
(2000), οργανικζσ
λάςπεσ (15000),
υγρά οργανικά
απόβλθτα,
γαλακτϊματα
(10000)

ΕΑ

ςτακεροποίθςθ
αποβλιτων γίνονται

R3

Ανακφκλωςθ / ανάκτθςθ
οργανικϊν ουςιϊν ‐ R3

R12

Επεξεργαςία και παραγωγι
δευτερογενοφσ καυςίμου
(από υλικά ςυςκευαςίασ,
οργανικζσ λάςπεσ και
οργανικά υγρά)

R12

αλλαγι ςυςκευαςίασ και
βελτίωςθ
ροολογικϊν ιδιοτιτων, για

Ωφιςτάμενθ

ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ

ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ ΑΕΥΣ
27000,00 Ωφιςτάμενθ

ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ ΑΕΥΣ
1000,00 Ωφιςτάμενθ
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190306*

Ξεντρικι
Πακεδονία
Ξεντρικι
Πακεδονία

ΕΑ

Ε.Α. κυρίωσ ιλφεσ,
ςκωρίεσ, τζφρεσ

Ε.Α. κυρίωσ
ΕΑ ρυπαςμζνα
χϊματα και
λάςπεσ με
πετρζλαιο

χριςθ
ωσ πρϊτθ υλθ ςτθ
τςιμεντοβιομθχανία ι άλλθ
αδειοδοτθμενθ εγκατάςταςθ
R12/D 8 Χτακεροποίθςθ‐
ςτερεοποίθςθ λαςπϊν
Βιοεξυγίανςθ ρυπαςµζνων
χωµάτων και οργανικϊν
R12/D 8
αποβλιτων τθσ
πετρελαϊκισ
βιοµθχανίασ
(βιολογικι επεξεργαςία) D8

Αττικι

ΕΑ Απόβλθτα ψυκτικϊν
υγρϊν

R3

Αττικι

ΕΑ Απόβλθτα ψυκτικϊν
υγρϊν

R3

Αττικι

Ξεντρικι
Πακεδονία

Ξυρίωσ απόβλθτα
από τθ
ΕΑ φωτογραφικι
R4
βιομθχανία και τα
ακτινολογικά
εργαςτιρια
αργυρουχα αποβλθτα
(Ξωδ ΕΞΑ 09)
Ξυρίωσ απόβλθτα
ΕΑ από τθ φωτογραφικι R4
βιομθχανία και τα
ακτινολογικά
εργαςτιρια

ΠΘ ΕΑ και ΕΑ
Θπειρωτικι ΠΘ καφςιμα υλικά που
χϊρα
ΕΑ περιζχουν
& επικίνδυνεσ ουςίεσ
ΕΑ (βιομθχανικζσ
λάςπεσ, χθμικά,
οργανικά
βιομθχανικισ
προζλευςθσ)
Αττικι

Δυτικι
Πακεδο
νία

5700 γαλακτωματα
ΕΑ 5700 λάςπεσ
8800 λοιπά
επικίνδυνα
ΕΑ

ταφι επικινδφνων
βιομθχανικϊν

Βιομθχανικά (και
αςτικζσ)
λάςπεσ
020204, 020301,
Ξεντρικι
Πακεδονία ΠΘ 020305,
ΕΑ 020401, 020402,
020403,

Ανακφκλωςθ / ανάκτθςθ
οργανικϊν ουςιϊν –
ψυκτικϊν υγρϊν ‐ R3
Ανακφκλωςθ / ανάκτθςθ
οργανικϊν ουςιϊν –
ψυκτικϊν υγρϊν ‐ R3
Ανακφκλωςθ / ανάκτθςθ
αργφρου και ενϊςεων
αργφρου – R4

Ανακφκλωςθ / ανάκτθςθ
αργφρου και ενϊςεων
αργφρου – R4

ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ ΑΕΥΣ
3000,00 Ωφιςτάμενθ
ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ ΑΕΥΣ
900,00 Ωφιςτάμενθ

Ωφιςτάμενθ

Ωφιςτάμενθ

ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ

ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ

ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ ΑΕΥΣ
29,00 Ωφιςτάμενθ

Ωφιςτάμενθ

ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ

ΕΡΩΧΘ
ΨΧΛΠΕΡΨΣΒΛΣΠ
ΘΧΑΡΛΩΡ ΕΟΟΑΔΑΧ,
600000,00 Ωφιςτάμενθ
εκτίμθςθ για
2020

R1

Χριςθ ωσ καφςιμο

R

Πονάδα διαχείριςθσ και
ανακφκλωςθσ αποβλιτων,
ΑΔΦΑΡΣΥΣΛΘΧΘ

Χχεδιαηόμενθ‐
αναηθτείται
20200,00 Ωφιςτάμενθ
χρθματοδότθςθ επιςτολθ
ΩΥΕΞΑ

D1

Ψελικι διάκεςθ–D1

15000,00 Ωφιςτάμενθ επιςτολθ ΩΥΕΞΑ

R3

Υαραγωγι οργανικοφ
εδαφοβελτιωτικοφ‐
οργανοχουμικϊν
λιπαςμάτων

Πθτρϊο επιχειριςεων
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων
αποβλιτων (ιςτοςελίδα
ΩΥΕΞΑ) ΑΕΥΣ
150000,00 Ωφιςτάμενθ
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020502, 020603,
020702,
020703, 020705,
030310,
030311, 040107,
190603,
190604, 190605,
190606,
190805, 190812,
190814,
190902, 190903
Βιομθχανικά (και
Ξεντρικι
Πακεδονία ΠΘ αςτικζσ) λάςπεσ
010101, 020304,
ΕΑ 020109,
020106, 020301,
020305,
020501, 020502,
190805

Αττικι

Υελοπό
ννθςοσ

Χτερεά
Ελλάδα

Χτερεά
Ελλάδα

Χτερεά
Ελλάδα

Βιομθχανικά (και
ΠΘ αςτικοφ τφπου)
ΕΑ οργανικά απόβλθτα
0201, 0202, 0203,
0204, 0205,
0206, 0207, 0303

ΠΘ
Υλαςτικά
ΕΑ

Χκραπ
ΠΘ
πολυαικυλαινίου
ΕΑ
ΕΞΑ 15 01 02, 02 01
04 & 19 12 04

ΠΘ
Πζταλλα
ΕΑ

ΠΘ
Πζταλλα
ΕΑ

R3

R3

R3

R3

R4

R4

Υαραγωγι Βιολογικϊν ‐
Σργανοχουμικϊν
Οιπαςμάτων

Υαραγωγι
οργανοχουμικϊν
λιπαςμάτων από
βιομάηα και
βιοαποδομιςιμα μθ
επικίνδυνα οργανικά
απόβλθτα

Πθτρϊο
επιχειριςεων
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων
αποβλιτων (ιςτοςελίδα
10000,00 Ωφιςτάμενθ ΩΥΕΞΑ) ΑΕΥΣ

Πθτρϊο
επιχειριςεων
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων
αποβλιτων (ιςτοςελίδα
25000,00 Ωφιςτάμενθ ΩΥΕΞΑ) ΑΕΥΣ

Πθτρϊο
επιχειριςεων
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων
Ωφιςτάμενθ αποβλιτων (ιςτοςελίδα
ΩΥΕΞΑ)

Αναγζννθςθ πλαςτικοφ
ςκραπ και υλικϊν
ςυςκευαςίασ

Ανακφκλωςθ πολυαικυλενίου

Ανάκτθςθ
ψευδαργφρου,
ορειχάλκου &
αλουμινίου

Χυτιριο Αλουμινίου και
Διαλογι‐ Ψυποποίθςθ ςκράπ
μετάλλων

2600,00

Ωφιςτάμενθ

Πθτρϊο
επιχειριςεων διαχείριςθσ μθ
επικίνδυνων αποβλιτων
(ιςτοςελίδα ΩΥΕΞΑ) ΑΕΥΣ

Πθτρϊο
επιχειριςεων
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων
Ωφιςτάμενθ αποβλιτων (ιςτοςελίδα
ΩΥΕΞΑ)

Πθτρϊο
επιχειριςεων διαχείριςθσ μθ
επικίνδυνων αποβλιτων
Ωφιςτάμενθ (ιςτοςελίδα ΩΥΕΞΑ)

Πθτρϊο
επιχειριςεων
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Χτερεά
Ελλάδα

ΠΘ
ΕΑ Πζταλλα

Ξεντρικι
Πακεδονία ΠΘ
Πζταλλα
ΕΑ
Ξεντρικι
Πακεδονία ΠΘ

R4

Χυτιριο Αλουμινίου

R4

Υαραγωγι αλουμινίου από
ανακυκλωμζνα υλικά
Χφτευςθ κραμάτων
αλουμινίου, ορειχάλκου και
μπροφντηου

διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων
Ωφιςτάμενθ αποβλιτων (ιςτοςελίδα
ΩΥΕΞΑ)
Πθτρϊο
επιχειριςεων διαχείριςθσ μθ
επικίνδυνων αποβλιτων
Ωφιςτάμενθ (ιςτοςελίδα ΩΥΕΞΑ)
Πθτρϊο
επιχειριςεων
Ωφιςτάμενθ διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων
αποβλιτων(ιςτοςελίδα
ΩΥΕΞΑ)

Πζταλλα

R4

ΠΘ
Πζταλλα
ΕΑ

R4

Υαραγωγι αλουμίνιου

Ωφιςτάμενθ ΕΕΥΑ

Χτερεά
Ελλάδα
Ξεντρικ
ι Πακεδο
νία

ΠΘ
Πζταλλα
ΕΑ

R4

Χφτευςθ ελαφρϊν μετάλλων

Ωφιςτάμενθ ΕΕΥΑ

ΠΘ
Πζταλλα
ΕΑ

R4

Χτερεά
Ελλάδα

ΠΘ
Πζταλλα
ΕΑ

R4

Κεςςαλί α ΠΘ
Πζταλλα
ΕΑ

R4

ΠΘ
Πζταλλα
ΕΑ

R4

ΕΑ
Χτερεά
Ελλάδα

Αττικι

Ξεντρικ ι
Πακεδο
νία

Αττικι

ΠΘ
Πζταλλα
ΕΑ

ΠΘ
Πζταλλα
ΕΑ

Αν.
Πακεδο
ΠΘ
νία ‐ Κράκθ ΕΑ Πζταλλα

R12

Υαραγωγι βαςικοφ ςιδιρου,
χάλυβα και ςιδθροκραμάτων
Υαραγωγι βαςικοφ ςιδιρου,
χάλυβα και ςιδθροκραμάτων
Επεξεργαςία μετάλλων
(ςιδιρου‐ χάλυβα) και
ανακφκλωςθ μεταλλικϊν
απορριμμάτων και
υπολειμμάτων

R12

R12

Επεξεργαςία ‐ μεταποίθςθ
παλαιϊν μετάλλων
Ξατεργαςία μεταλλικϊν
αποβλιτων για τθν
μετατροπι τουσ ςε
δευτερογενείσ πρϊτεσ φλεσ

ΠΘ
Πζταλλα
ΕΑ

R12

Αττικι

ΠΘ
Πζταλλα
ΕΑ

R12

ΠΘ
Πζταλλα
ΕΑ

Υαραγωγι χαλκοφ, Χφτευςθ
άλλων μθ ςιδθροφχων
μετάλλων

Διαλογι ‐ επεξεργαςία
ςκράπ μετάλλων

Αττικι

Χτερεά
Ελλάδα

Υαραγωγι βαςικοφ ςιδιρου,
χάλυβα και ςιδθροκραμάτων

Επεξεργαςία ςκραπ
ςιδθροφχων και μθ
ςιδθροφχων μετάλλων.

R12/R 4 Ανακφκλωςθ μεταλλικϊν
αποβλιτων. Χυτιριο
αλουμινίου

Ωφιςτάμενθ ΕΕΥΑ
Ωφιςτάμενθ ΕΕΥΑ

Ωφιςτάμενθ ΕΕΥΑ
Ωφιςτάμενθ ΕΕΥΑ
Πθτρϊο
επιχειριςεων
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων
Ωφιςτάμενθ αποβλιτων (ιςτοςελίδα
ΩΥΕΞΑ)
Πθτρϊο
επιχειριςεων διαχείριςθσ μθ
επικίνδυνων αποβλιτων
Ωφιςτάμενθ (ιςτοςελίδα ΩΥΕΞΑ)
Πθτρϊο
επιχειριςεων
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων
Ωφιςτάμενθ αποβλιτων (ιςτοςελίδα
ΩΥΕΞΑ)
Ωφιςτάμενθ ΕΕΥΑ

Ωφιςτάμενθ ΕΕΥΑ
Πθτρϊο
επιχειριςεων
Ωφιςτάμενθ διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων
αποβλιτων(ιςτοςελίδα
ΩΥΕΞΑ)
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Χτερεά
Ελλάδα

Χτερεά
Ελλάδα
Χτερεά
Ελλάδα

Ξεντρικ ι
Πακεδο
νία

ΠΘ
Πζταλλα
ΕΑ

ΠΘ
Πζταλλα
ΕΑ
πριονίδι,
ΠΘ
ξζςματα,
ΕΑ
αποκομμζνα
τεμάχια,
κατάλοιπα
ξυλείασ,

ΠΘ
Υλαςτικά
ΕΑ

ΠΘ
Υλαςτικά
ΕΑ

Ξεντρικ ι
Πακεδο
νία

ΠΘ
Υλαςτικά
ΕΑ

Αττικι

Ξεντρικ ι
Πακεδο
νία

Αττικι

Αττικι

Υελοπό
ννθςοσ

Ανακφκλωςθ παλαιϊν
μετάλλων και χυτθρίου
R12/R 4 ςκράπ αλουμινίου

Πθτρϊο
επιχειριςεων
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων
Ωφιςτάμενθ αποβλιτων (ιςτοςελίδα
ΩΥΕΞΑ)

R3/
R12

Ωφιςτάμενθ ΕΕΥΑ

R12

Υαραγωγι κοντραπλακζ,
μοριοςανίδων, κλπ

Υρωτογενισ επεξεργαςία
πλαςτικϊν

Ανακφκλωςθ πλαςτικϊν

Ξεντρικ ι
Πακεδο
νία

Χτερεά
Ελλάδα

R12/R 4 Επεξεργαςία μεταλλικϊν
απορριμμάτων

ΠΘ
Υλαςτικά
ΕΑ

R12

R12

R12

Επεξεργαςία και
ανακφκλωςθ
πλαςτικϊν
Βιομθχανία
παραγωγισ
ανακυκλωμζνου
πλαςτικοφ

Χκραπ
ΠΘ πολυαικυλενίου,
ΕΑ πολυπροπυλενίου
και PVC

R12

Ανακφκλωςθ‐επεξεργαςία
υπολειμμάτων παραγωγισ,
πολυαικυλενίου,
πολυπροπυλενίου και PVC

ΠΘ
Υλαςτικά
ΕΑ

R12

Ανακφκλωςθ πλαςτικϊν

ΠΘ ςτακεροποίθςθ
ΕΑ αποβλιτων γίνονται
190307

Πθτρϊο
επιχειριςεων διαχείριςθσ μθ
επικίνδυνων αποβλιτων
Ωφιςτάμενθ (ιςτοςελίδα ΩΥΕΞΑ)

R12

ΠΘ ΠΘ ΕΑ Ωλικά
R12
ΕΑ ςυςκευαςίασ, τζφρεσ,
ςκωρίεσ (8000)
ερυκρά ιλφσ από τθν
ΠΘ
παραγωγι αλουμίνασ R5
ΕΑ

αλλαγι ςυςκευαςίασ και
βελτίωςθ ροολογικϊν
ιδιοτιτων, για χριςθ ωσ
πρϊτθ υλθ ςτθ
τςιμεντοβιομθχανία ι άλλθ
αδειοδοτθμενθ εγκατάςταςθ
Επεξεργαςία και παραγωγι
δευτερογενοφσ καυςίμου
(από
υλικά ςυςκευαςίασ και
τελικά προϊόντα)
Ξαταςκευι κεραμιδιϊν
ςτεγϊν

Πθτρϊο
επιχειριςεων διαχείριςθσ μθ
επικίνδυνων αποβλιτων
Ωφιςτάμενθ (ιςτοςελίδα ΩΥΕΞΑ)
Πθτρϊο
επιχειριςεων
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων
Ωφιςτάμενθ αποβλιτων (ιςτοςελίδα
ΩΥΕΞΑ)
Πθτρϊο
επιχειριςεων διαχείριςθσ μθ
επικίνδυνων αποβλιτων
Ωφιςτάμενθ (ιςτοςελίδα ΩΥΕΞΑ)
Πθτρϊο
επιχειριςεων
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων
Ωφιςτάμενθ αποβλιτων (ιςτοςελίδα
ΩΥΕΞΑ)
Πθτρϊο
Ωφιςτάμενθ
επιχειριςεων διαχείριςθσ μθ
επικίνδυνων αποβλιτων
(ιςτοςελίδα ΩΥΕΞΑ)
Πθτρϊο
επιχειριςεων
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων
Ωφιςτάμενθ αποβλιτων (ιςτοςελίδα
ΩΥΕΞΑ)

14000,00 Ωφιςτάμενθ ΑΕΥΣ

8000,00 Ωφιςτάμενθ ΑΕΥΣ

Ωφιςτάμενθ ΕΕΥΑ
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Θπειρωτ
ικι
χϊρα

ΠΘ
ΕΑ
&
ΕΑ

Δυτικι
Ελλάδα

ΠΘ
ΕΑ

ΠΘ ΕΑ και ΕΑ
καφςιμα υλικά που
περιζχουν
R1
επικίνδυνεσ ουςίεσ
(βιομθχανικζσ
λάςπεσ, χθμικά,
οργανικά
βιομθχανικισ
προζλευςθσ)
απόβλθτα
κτθνοτροφικϊν
μονάδων, ιλφεσ
επεξεργαςίασ
υγρϊν αποβλιτων
(απόβλθτα από
μονάδεσ παραγωγισ R3/ R1
και εμφιάλωςθσ μθ
αλκοολοφχων ποτϊν
και αναψυκτικϊν),
γαλακτοκομικά
απόβλθτα μονάδων
παραγωγισ (λθγμζνα
γάλατα ,τυριά,
τυρόγαλο),
υπολείμματα
ηωοτροφϊν
(απόβλθτα
ενςίρωςθσ
καλαμποκιοφ),
πράςινα απόβλθτα
(κλαδζματα κλπ).

ΕΡΩΧΘ
ΨΧΛΠΕΡΨΣΒΛΣΠ
ΘΧΑΡΛΩΡ ΕΟΟΑΔΑΧ,
Ωφιςτάμενθ
εκτίμθςθ για
2020

Χριςθ ωσ καφςιμο

Υαραγωγι βιοαερίου από
οργανικά απόβλθτα και
θλεκτροπαραγωγι

30000,00

ΑΕΥΣ

ΡΛΝΑΚΑΣ 4
Τιμζσ βάςθσ ανά περιφζρεια με ζτοσ αναφοράσ 2010 / τελευταία πενταετία 2006‐2010

ΚΑΤΘΓΟΛΑ
ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ

Μζςοσ όροσ αναφορϊν ανά
δθμοςίευςθ

ΡΕΛΦΕΕΛΑ

2006‐2010
Υεριςςότερο
αναπτυγμζνεσ

ΑΨΨΛΞΘ

5,13

ΡΣΨΛΣ ΑΛΓΑΛΣ

‐
Π.Σ.

Υεριφζρειεσ
ςε μετάβαςθ

5,13

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ

2,77

ΛΣΡΛΣΛ ΡΘΧΣΛ

1,60

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ

2,67

ΒΣΦΕΛΣ ΑΛΓΑΛΣ

3,11
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ΞΦΘΨΘ

6,62
5,75
Μ.Ο.

Οιγότερο
αναπτυγμζνεσ

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ & ΚΦΑΞΘ

3,66

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ

4,44

ΘΥΕΛΦΣΧ

6,49

ΚΕΧΧΑΟΛΑ

4,31

ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ

4,85
Π.Σ.

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ

4,79
2,68

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ

4,98

1
Χφμφωνα με τθν κακιερωμζνθ βιβλιομετρικι μεκοδολογία οι αναφορζσ μετροφνται ςε χρονικά διαςτιματα κυλιόμενων
πενταετιϊν (π.χ. 2004‐2008, 2005‐2009, 2006‐2010 κ.ο.κ.) για να εξομαλφνονται

117

ΕΡ ΥΡΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ
ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
T4420
Χρονοαπόςταςθ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ «ΧΦΣΡΣΑΥΣΧΨΑΧΘ» μεταξφ ενόσ ςθμείου αφετθρίασ και ενόσ ςθμείου προοριςμοφ υπολογίηεται ωσ θ διάρκεια
μετακίνθςθσ μεταξφ των δφο ςθμείων.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ υπολογίηεται θ διάρκεια τθσ μετακίνθςθσ μεταξφ των δφο ςθμείων πριν τθν υλοποίθςθ τθσ
βελτιωτικισ παρζμβαςθσ και τθσ τιμισ ςτόχου θ διάρκεια τθσ μετακίνθςθσ μετά τθν υλοποίθςθ τθσ βελτιωτικισ παρζμβαςθσ επί
του καταςκευαςμζνου / αναβακμιςμζνου ζργου (οδικοφ ι ςιδθροδρομικοφ).
Ειδικά για τον ΑΥ1 – Επενδυτικι Υροτεραιότθτα 7iii «Ανάπτυξθ ςυνεκτικοφ και διαλειτουργικοφ ςυςτιματοσ
ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν υψθλισ ποιότθτασ», ο Δείκτθσ Ψ4420 υπολογίηεται ωσ θ χρονικι διάρκεια διζλευςθσ από ζνα
αρικμό ιςόπεδων οδικϊν διαβάςεων, οι οποίεσ καταργοφνται με τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων. Θ τιμι βάςθσ αντιςτοιχεί ςε
μζςθ ταχφτθτα διζλευςθσ 80χλμ/ϊρα ςε μικοσ 5χλμ, θ οποία αυξάνεται για τθν τιμι ςτόχου ςε 110χλμ/ϊρα με τθ λειτουργία των
ζργων (7 ιςόπεδεσ διαβάςεισ).
Ζχει εφαρμογι ςε οδικά και ςιδθροδρομικά ζργα τόςο υπεραςτικοφ όςο και προαςτιακοφ/αςτικοφ χαρακτιρα.
Χτα οδικά ζργα αποφεφγονται ακραίεσ εκτιμιςεισ τθσ χρονοαπόςταςθσ με τθ χριςθ μζςθσ λειτουργικισ ταχφτθτασ, που
προκφπτει από υφιςτάμενεσ ζρευνεσ χρόνου ταξιδίου ςε όλο το εκνικό οδικό δίκτυο.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ:
Οεπτά τθσ ϊρασ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ζτοσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ
Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ

T4421
Ρροςπελαςιμότθτα
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ «ΥΦΣΧΥΕΟΑΧΛΠΣΨΘΨΑ» μεταξφ ενόσ κομβικοφ ςθμείου αφετθρίασ και ενόσ κομβικοφ ςθμείου προοριςμοφ
υπολογίηεται ωσ ι ταχφτθτα επί τθσ νοθτισ ευκείασ γραμμισ (αεροπορικι απόςταςθ) μεταξφ των δφο κομβικϊν ςθμείων.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Σ δείκτθσ για τθν τιμι βάςθσ υπολογίηεται ωσ θ αντίςτοιχθ ταχφτθτα επί τθσ νοθτισ ευκείασ γραμμισ με βάςθ το χρόνο
μετακίνθςθσ επί του υφιςτάμενου τμιματοσ πριν τθν υλοποίθςθ τθσ βελτιωτικισ παρζμβαςθσ, ενϊ για τθν τιμι ςτόχου
υπολογίηεται ωσ θ αντίςτοιχθ ταχφτθτα επί τθσ νοθτισ ευκείασ γραμμισ με βάςθ το χρόνο μετακίνθςθσ επί του
καταςκευαςμζνου / αναβακμιςμζνου τμιματοσ (οδικοφ ζργου).
Για τον υπολογιςμό τθσ εκτιμϊνται οι μζςεσ λειτουργικζσ ταχφτθτεσ ςτον υφιςτάμενο και νζο οδικό άξονα, από τισ οποίεσ
υπολογίηονται οι χρόνοι διαδρομισ με βάςθ τα μετρθμζνα πραγματικά μικθ επί του υφιςτάμενου και επί του νζου άξονα. Χτθ
ςυνζχεια οι χρόνοι αυτοί χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό τθσ Λςοδφναμθσ Ψαχφτθτασ επί Ευκείασ Γραμμισ (ΛΨΕΓ) ΧΩΦΛΧ
και ΠΕ το ζργο. Θ τιμι του δείκτθ για τθ τιμι βάςθσ και τθν τιμι ςτόχου προκφπτει από τον υπολογιςμό των δφο αντίςτοιχων
ΛΨΕΓ.
Ζχει εφαρμογι μόνο ςε οδικά ζργα κυρίωσ υπεραςτικοφ χαρακτιρα.
Ξατά τθν εκτίμθςθ τθσ προςπελαςιμότθτασ των οδικϊν ζργων αποφεφγονται ακραίεσ εκτιμιςεισ τθσ χρονοαπόςταςθσ με τθ
χριςθ μζςθσ λειτουργικισ ταχφτθτασ, που προκφπτει από υφιςτάμενεσ ζρευνεσ χρόνου ταξιδίου ςε όλο το εκνικό οδικό δίκτυο.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ:
χλμ/ϊρα
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ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ζτοσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ

Τ4422
Κίνδυνοσ κανατθφόρου τροχαίου ατυχιματοσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ «ΞΛΡΔΩΡΣΧ ΚΑΡΑΨΘΦΣΦΣΩ ΨΦΣΧΑΛΣΩ ΑΨΩΧΘΠΑΨΣΧ» υπολογίηεται ωσ θ επικινδυνότθτα τθσ
μετακίνθςθσ ωσ προσ τθν πικανότθτα ςυμβάντοσ κανατθφόρου τροχαίου ατυχιματοσ μεταξφ δφο
κομβικϊν ςθμείων.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται με βάςθ ςτατιςτικοφσ δείκτεσ από τθ λειτουργικι κατθγορία τθσ οδοφ πριν
τθν υλοποίθςθ τθσ βελτιωτικισ παρζμβαςθσ, ενϊ θ τιμι ςτόχου από τθν επικινδυνότθτα τθσ μετακίνθςθσ
που προκφπτει μετά τθν υλοποίθςθ τθσ βελτιωτικισ παρζμβαςθσ.
Σι ςχετικζσ επικινδυνότθτεσ υπολογίηονται με βάςθ διεκνϊσ αποδεκτά ςτατιςτικά ςτοιχεία που
αφοροφν προκακοριςμζνο εφροσ διακφμανςθσ τθσ επικινδυνότθτασ ανά λειτουργικι κατθγορία οδοφ. Ψα
ςτοιχεία αυτά προζρχονται από ευρωπαϊκά και διεκνι ςτοιχεία οδικισ αςφάλειασ ανά κατθγορία οδοφ
με βάςθ τουσ παρατθρθμζνουσ δείκτεσ ατυχθμάτων και παρουςιάηονται ςτουσ επόμενουσ πίνακεσ:
6
6
Δείκτθσ Αρικμοφ Κανάτων ανά 10
Δείκτθσ Αρικμοφ Κανάτων ανά 100Χ10 οχθματομίλια ςε
οχθματοχιλιόμετρα ςε αυτοκινθτόδρομουσ
διάφορουσ τφπουσ οδϊν (ςτοιχεία τθσ FHWA των ΘΥΑ)
(Διεκνισ Βάςθ Δεδομζνων Σδικισ Ξυκλοφορίασ
και Ατυχθμάτων - IRTAD)
Χϊρα

Δείκτθσ

Αυςτρία

0,52

Βζλγιο

0,45

Δανία

0,30

Ξφριεσ Αρτθρίεσ

1,03

Φιλανδία

0,42

Σφνολο Δικτφου

0,40

Γαλλία

0,35

Γερμανία

0,36

Μζςοσ Προσ

0,40

Τφποσ Άξονα
Ξλειςτοί
Αυτοκινθτόδρομοι
Αςτικοί Αυτοκινθτόδρομοι

Δείκτθσ
0,46
0,49

6

Πε βάςθ τα παραπάνω διαμορφϊκθκαν οι δείκτεσ επικινδυνότθτασ Αρικμόσ Κανάτων ανά 10
οχθματοχιλιόμετρα που χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό του Δείκτθ ΕΥΛΞΛΡΔΩΡΣΨΘΨΑ, που φαίνονται
ςτον επόμενο Υίνακα:
Διατομι
2Χ2 + ΛΕΑ & 2Χ3 + ΛΕΑ

Υπεραςτικό Δίκτυο
0,40 – 0,50

Αςτικό Δίκτυο
0,50 – 0,60

2Χ2 & 2Χ3

0,50 – 0,60

0,60 – 0,70

2Χ1 + ΛΕΑ

0,60 – 0,70

0,70 – 0,80

2Χ1 (ΡΕΟ)

0,70 – 0,80

0,80 – 1,20

2Χ1 (Επαρχιακό)

1,00

1,00 – 1,20
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Σ δείκτθσ
ξεχωριςτά

υπολογίηεται
ξεχωριςτά
για
για τισ νζεσ/αναβακμιηόμενεσ οδοφσ.

τουσ

αυτοκινθτόδρομουσ

και

Ζχει εφαρμογι μόνο ςε οδικά ζργα κυρίωσ υπεραςτικοφ χαρακτιρα.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ:
Αρικμόσ Κανάτων ανά 10 εκατ (107) οχθματο-χιλιόμετρα.
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ζτοσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ
Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ

T4423
Κατανάλωςθ ενζργειασ ςε ετιςια ςυρμοχιλιόμετρα (λόγω θλεκτροκίνθςθσ)
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ «ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΧΕ ΕΨΘΧΛΑ ΧΩΦΠΣ-ΧΛΟΛΣΠΕΨΦΑ» υπολογίηεται ωσ θ κατανάλωςθ ενζργειασ για τθν εκτζλεςθ
του μεταφορικοφ ζργου.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι Βάςθσ υπολογίηεται ωσ θ ενζργεια θ προερχόμενθ από τθν καφςθ πετρελαίου κίνθςθσ για τθν μετακίνθςθ ςυρμϊν
ςε ςυγκεκριμζνθ διαδρομι πριν τθν υλοποίθςθ του ζργου, ενϊ θ τιμι Χτόχου ωσ θ κατανάλωςθ τθσ αντίςτοιχθσ θλεκτρικισ
ενζργειασ θλεκτροκίνθςθσ, εκπεφραςμζνθσ ςε ιςοδφναμεσ μονάδεσ πετρελαίου, για τθν ίδια μετακίνθςθ ςυρμϊν ανά ζτοσ.
Από τα ςτοιχεία του ΣΧΕ λαμβάνονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τα δρομολόγια και τισ αντίςτοιχεσ καταναλϊςεισ ανά τμιμα
ςιδθροδρομικοφ άξονα και υπολογίηονται τα ετιςια ςυρμο-χιλιόμετρα και θ ετιςια κατανάλωςθ καυςίμου. Υαράλλθλα, από
τθ διακζςιμθ βιβλιογραφία προκφπτει ότι κατά τθν εφαρμογι τθσ θλεκτροκίνθςθσ ςε ςυρμό παρουςιάηεται εξοικονόμθςθ
ενζργειασ κατά 20% λόγω υψθλότερου ςυντελεςτι απόδοςθσ τθσ μθχανισ ζλξθσ και 5-10% λόγω ανάκτθςθσ ενζργειασ
κατά τθν πζδθςθ. Για τον υπολογιςμό του δείκτθ αγνοείται θ εξοικονόμθςθ από τθν πζδθςθ και λαμβάνεται υπόψθ μόνο θ
εξοικονόμθςθ λόγω απόδοςθσ.
Χθμειϊνεται ότι ο υπολογιςμόσ αφορά ςτον ίδιο αρικμό ετιςιων ςυρμο-χιλιομζτρων και δε λαμβάνει υπόψθ τυχόν αλλαγζσ
ςτον αρικμό των δρομολογίων μετά τθν εγκατάςταςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ.
Ζχει εφαρμογι ςε ςιδθροδρομικά ζργα τόςο υπεραςτικοφ όςο και προαςτιακοφ/αςτικοφ χαρακτιρα.
Ψα ςτοιχεία κατανάλωςθσ πετρελαίου κίνθςθσ και τα δρομολόγια λαμβάνονται από τθν ΨΦΑΛΡΣΧΕ Α.Ε. και
επικαιροποιοφνται μόνο από αυτιν.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ:
ktoe / ζτοσ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ζτοσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Χτοιχεία από ΨΦΑΛΡΣΧΕ, Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ, Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ

T4424
Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Ξατάπλοι και απόπλοι πλοίων
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Από τα διακζςιμα ςτοιχεία για τθν κίνθςθ των λιμζνων λαμβάνονται ςτοιχεία ςχετικά με τισ υφιςτάμενεσ προςδζςεισ
οχθματαγωγϊν και δεξαμενόπλοιων ςτουσ λιμζνεσ κακϊσ και ο ςυνολικόσ εμπορευματικόσ φόρτοσ που φορτϊνεται και
εκφορτϊνονται ετθςίωσ. Από το αρικμό των προςδζςεων και τον ςυνολικό εμπορευματικό φόρτο προκφπτει θ μζςθ
πλθρότθτα των πλοίων που προςδζνουν ςτον λιμζνα (Ψιμι Βάςθσ).
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Υαράλλθλα, από τισ μελζτεσ ΑΞΣ των λιμζνων προκφπτει ο λόγοσ μεταβολισ λ τθσ εμπορευματικισ κίνθςθσ ςε
μελλοντικοφσ χρονικοφσ ορίηοντεσ.
Από τον λόγο τθσ μελλοντικισ εμπορευματικισ κίνθςθσ προσ τθ μζςθ πλθρότθτα των πλοίων προκφπτει ο
μελλοντικόσ αρικμόσ κατάπλοων και απόπλοων ςτον λιμζνα (Ψιμι Χτόχοσ).
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ:
Αρικμόσ προςδζςεων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ζτοσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ

T4425
Βελτίωςθ αςφάλειασ και διαχείριςθσ ναυςιπλοίασ με επζκταςθ του χϊρου κάλυψθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Βελτίωςθ αςφάλειασ και διαχείριςθσ ναυςιπλοίασ με επζκταςθ του χϊρου κάλυψθσ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Εκτιμάται το ποςοςτό κάλυψθσ του Εκνικοφ καλάςςιου χϊρου εντόσ των 6 ν.μ πριν και μετά τθν παρζμβαςθ ςυςτθμάτων VTMIS,
με βάςθ ςτοιχεία τθσ Δ/νςθσ Υαρακολοφκθςθσ Καλάςςιασ Ξυκλοφορίασ και με βάςθ ςυνολικι επιφάνεια καλάςςιου χϊρου 6 ν.μ.
2
ςε 102.000 km .
Οαμβάνονται ςτοιχεία από τθ Δ/νςθ Καλάςςιασ Ξυκλοφορίασ του ΩΡΑ ςε ςχζςθ με τθν ζκταςθ κάλυψθσ του καλάςςιου χϊρου
και επικαιροποιοφνται μόνο από αυτιν. Σι περιοχζσ που υποδεικνφονται μετρϊνται ςε ζκταςθ με βάςθ εφαρμογι ςυςτιματοσ
GIS.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ:
2
Km
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ζτοσ
ΥΘΓΖΧ ΕΞΨΜΠΘΧΘΧ:
Χριςθ
ςτοιχείων
Δ/νςθσ
Υαρακολοφκθςθσ Καλάςςιασ Ξυκλοφορίασ
Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ

T4426
Ρλθκυςμόσ απομακρυςμζνων / νθςιωτικϊν περιοχϊν με πρόςβαςθ ςε βελτιωμζνθ αεροπορικι ςφνδεςθ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Υλθκυςμόσ απομακρυςμζνων / νθςιωτικϊν περιοχϊν με πρόςβαςθ ςε βελτιωμζνθ αεροπορικι ςφνδεςθ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Ψα ςτοιχεία λαμβάνονται από απογραφικά ςτοιχεία του πλθκυςμοφ 2011 (ΕΟΧΨΑΨ) των αντίςτοιχων περιοχϊν.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ:
Αρικμόσ κατοίκων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ζτοσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
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Χριςθ ςτοιχείων ΕΟΧΨΑΨ
Εφαρμογι
μεκοδολογίασ
υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ

T4427
Συμμόρφωςθ με διεκνι πρότυπα αςφάλειασ αερομεταφορϊν
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Πετράται ο αρικμόσ των Αεροδρομίων όπου βελτιϊνεται θ ςυμμόρφωςθ ςε διεκνι πρότυπα αςφάλειασ αερομεταφορϊν,
ανεξαρτιτωσ βακμοφ ςυμμόρφωςθσ.
ΥΘΓΕΧ ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ:
Εφαρμογι ςυςτθμάτων με βελτιωμζνθ ςυμμόρφωςθ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ζτοσ
ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Εφαρμογι
μεκοδολογίασ
υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ

T4428
Ρρόςκετοσ πλθκυςμόσ με δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ από μζςα ςτακερισ τροχιάσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ «ΥΦΣΧΚΕΨΣΧ ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΠΕ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘΧ ΑΥΣ ΠΕΧΑ
ΧΨΑΚΕΦΘΧ ΨΦΣΧΛΑΧ» υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα των κατοίκων ςε προκακοριςμζνεσ ακτίνεσ και δακτυλίουσ περί τθν περιοχι
των νζων ςτακμϊν/ςτάςεων που καταςκευάηονται για κάκε μζςο ςτακερισ τροχιάσ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υιο ςυγκεκριμζνα, ο εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ προκφπτει από το άκροιςμα του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ ςε
προκακοριςμζνθ ακτίνα (π.χ. για Πετρό 600μ., για Ψραμ 200μ κλπ.) και του μιςοφ πλθκυςμοφ ςε προκακοριςμζνο δακτφλιο
(π.χ. για Πετρό 600-800μ., για Ψραμ 200-300μ κλπ.) γφρω από κάκε ςτακμό/ςτάςθ που καταςκευάηεται. Σ πλθκυςμόσ κάκε
ηϊνθσ εκτιμάται από δείκτεσ πυκνότθτασ κατοικίασ από ςτατιςτικά ςτοιχεία.
Σ δείκτθσ λαμβάνει κετικζσ τιμζσ κακόςον κατά τθν υλοποίθςθ νζων ςτακμϊν/ςτάςεων αυξάνεται ο εξυπθρετοφμενοσ
πλθκυςμόσ.
Ψα ςτοιχεία λαμβάνονται από τθ ΑΨΨΛΞΣ ΠΕΨΦΣ Α.Ε. και επικαιροποιοφνται μόνο από αυτιν.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ:
Αρικμόσ κατοίκων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ζτοσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Χριςθ ςτοιχείων ΕΟΧΨΑΨ
Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ

T4429
Εμπορευματικό μεταφορικό ζργο
ΣΦΛΧΠΣΧ:
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Σ δείκτθσ «ΕΠΥΣΦΕΩΠΑΨΛΞΣ ΠΕΨΑΦΣΦΛΞΣ ΕΦΓΣ» ςε κάκε λιμζνα ορίηεται ωσ θ ποςότθτα των εμπορευμάτων (ςε τόννουσ) που
μεταφορτϊνονται ςτο ςιδθρόδρομο.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ Ψιμι Βάςθσ τίκεται με βάςθ διακζςιμα ςτοιχεία εμπορευματικισ κίνθςθσ από ΕΟΧΨΑΨ ι/και τον Σργανιςμό
Οιμζνα/Οιμενικό Ψαμείο. Θ Ψιμι Χτόχου τίκεται από τθν πρόβλεψθ τθσ κίνθςθσ μετά τθ λειτουργία του ζργου ςιδθροδρομικισ
ςφνδεςθσ του λιμζνα (ςε τόννουσ) που κα μετακινοφνται με τον ςιδθρόδρομο ςτα ςιδθροδρομικά τμιματα που ςυνδζονται με
το άκρο τθσ ςφνδεςθσ (λιμζνασ).
Από τισ διακζςιμεσ μελζτεσ (πχ. Πελζτθ Χκοπιμότθτασ ςιδθροδρομικοφ άξονα ΥΑΚΕ/Υ 2009, Πελζτθ Κριαςίου, Δεκ
2013, Πελζτθ Γραμμισ Ακινα – Υάτρα 2013, Πελζτθ Ψικορζα – Δομοκόσ 2014, κλπ) λαμβάνονται ςτοιχεία ςχετικά με τθν
υφιςτάμενθ κίνθςθ εμπορευμάτων ςτουσ λιμζνεσ και ςτα ςιδθροδρομικά τμιματα πλθςίον αυτϊν, κακϊσ και τθν
προβλεπόμενθ μετακίνθςθ εμπορευμάτων ςτουσ ςιδθροδρομικοφσ ςυνδζςμουσ ςε μελλοντικοφσ χρόνουσ.
Θ μελλοντικι εμπορευματικι κίνθςθ των λιμζνων λαμβάνεται από διακζςιμεσ μελζτεσ ι με βάςθ τθν αναλογία τθσ
μελλοντικισ προσ τθν υφιςτάμενθ εμπορευματικι κίνθςθ ςτα ςιδθροδρομικά τμιματα επιρροισ τουσ. Πε βάςθ τισ
υποδομζσ / εξοπλιςμό και το ρόλο του κάκε λιμζνα, εκτιμάται ζνα ποςοςτό μεταφόρτωςθσ ςτα ςιδθροδρομικά μζςα και
υπολογίηεται θ πρόςκετθ εμπορευματικι κίνθςθ ςτα τμιματα τθσ γραμμισ πλθςίον του λιμζνα.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ:
Χιλιάδεσ τόννοι
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ζτοσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ

T4430
Εκτιμϊμενθ ετιςια μείωςθ των εκπομπϊν των αερίων κερμοκθπίου από ζργα Μετρό
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Εκτιμϊμενθ ετιςια μείωςθ των εκπομπϊν των αερίων κερμοκθπίου από ζργα Πετρό
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ
Σ δείκτθσ “Εκτιμϊμενθ ετιςια μείωςθ των εκπομπϊν των αερίων κερμοκθπίου από ζργα ΠΕΨΦΣ” υπολογίηεται ωσ θ διαφορά των
εκπομπϊν CO2 του νζου μζςου ΠΠΠ ςτακερισ τροχιάσ από τισ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου CO2 των οχθμάτων που εκτρζπονται
προσ τα ΠΠΠ μετά τθν καταςκευι του μζςου ςτακερισ τροχιάσ.
Σ δείκτθσ λαμβάνει κετικζσ τιμζσ κακόςον μετά τθν καταςκευι/επζκταςθ και λειτουργία των ΠΠΠ ςτακερισ τροχιάσ γίνεται
τμθματικι εκτροπι των Λ.Χ. οχθμάτων προσ τα ΠΠΠ που κα αντιςτοιχοφςε ςε δυνθτικζσ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου
μεγαλφτερεσ των πρόςκετων εκπομπϊν των νζων ΠΠΠ.
Ψα ςτοιχεία λαμβάνονται από τθν ΑΨΨΛΞΣ ΠΕΨΦΣ Α.Ε. και επικαιροποιοφνται μόνο από αυτιν.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Ψόνοι ιςιδφναμου CO2
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ζτοσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ

T4431
Εφαρμογι ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ επιβατϊν λεωφορείων
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Εφαρμογι ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ επιβατϊν λεωφορείων
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ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ
Σ δείκτθσ προςμετράται ωσ το ποςοςτό των ςτάςεων λεωφορείου που ζχει εφαρμοςκεί το ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ
επιβατϊν με βάςθ ςτοιχεία τθσ ΕΩΔ/ΕΥ-ΕΥ από τα Εξαμθνιαία Δελτία.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ:
Υοςοςτό
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ζτοσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Χριςθ ςτοιχείων ΕΟΧΨΑΨ
Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ

T4432
Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Τιμι Βάςθσ
Ωπολογιςμόσ ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που περιγράφεται ςτθν ζκκεςθ βάςει του Άρκρου 7, Υαράγραφοσ 9 τθσ
Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ που υποβλικθκε ςτθν ΕΕ το Δεκζμβριο του 2013
Τιμι ςτόχοσ
Ωπολογιςμόσ ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που περιγράφεται ςτθν ζκκεςθ βάςει του Άρκρου 7, Υαράγραφοσ 9 τθσ
Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ που υποβλικθκε ςτθν ΕΕ το Δεκζμβριο του 2013
Θ παρακολοφκθςθ τθσ ετιςιασ εξοικονόμθςθσ τελικισ ενζργειασ παρακολουκείται ςε εκνικό επίπεδο από τθν Ετιςια Ζκκεςθ
Υροόδου (ετιςια – ‘Αρκρο 24, παρ. 1 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ) και τα Εκνικά Χχζδια Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΧΔΕΑ). (ανά
τριετία – Άρκρο 24, παρ. 2 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/reporting_en.htm).
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
KToe
ΥΘΓΘ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ:
ΩΥΕΞΑ ΕΧΔΕΑ (Πζτρα Υολιτικισ του Άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ)
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ψριετισ (Θ ζκκεςθ υποβάλλεται ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Χχεδίου Δράςθσ για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ)

T4433
Εκπομπι αερίων κερμοκθπίου εκτόσ ΣΕΔΕ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Εκπομπι αερίων κερμοκθπίου εκτόσ ΧΕΔΕ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Εφαρμόηεται θ μεκοδολογία για τθν αντιμετϊπιςθ των απαιτιςεων τθσ Απόφαςθσ 406/2009/EC (Effort Sharing Decision)
τθσ ΕΕ. Ωποβάλλονται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του ΩΥΕΞΑ προσ τθν Ε.Ε. ετιςιεσ ΕκκεςεισΑπογραφισ Αερίων του
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Κερμοκθπίου με βάςθ τον Ξανονιςμό 525/2013.
Τιμι Βάςθσ
τιμι βάςθσ των 48.726.297 τόνων ιςοδφναμου CO2 υπολογίηεται αν αφαιρεκοφν από τισ ςυνολικζσ εκπομπζσ τθσ Χϊρασ,
όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν Εκνικι Ζκκεςθ Απογραφισ Αερίων του Κερμοκθπίου προσ τθ UNFCCC
(unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/
inventory_review_reports/application/zip/grc‐2014‐nir‐
15apr.zip), πιςτοποιθμζνεσ εκπομπζσ των εγκαταςτάςεων που ςυμμετζχουν ςτο ΧΕΔΕ (όπωσ είναι καταγεγραμμζνεσ ςτο EU
Transation Log (EUTL) και οι οποίεσ υπολογίηονται από το Ψμιμα Ξλιματικισ Αλλαγισ του ΩΥΕΞΑ, ενϊ είναι διακζςιμεσ και
ςτο Πθτρϊο του EU‐ETS.
Τιμι ςτόχοσ
Υεριλαμβάνεται ςτθν Απόφαςθ 2013/162/ΕΕ τθσ Επιτροπισ, όπωσ τροποποιικθκε από τθν Εκτελεςτικι Απόφαςθ
2013/634/ΕΕ τθσ Επιτροπισ, για τον προςδιοριςμό των ετιςιων δικαιωμάτων εκπομπισ των κρατϊν μελϊν για τθν περίοδο
2013‐2020 ςφμφωνα με τθν απόφαςθ αρικ. 406/2009/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου.
Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ των εκροϊν γίνεται ςτο επίπεδο των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ
2014-2020, του ΣΥΧ ΕΧΥΑ, των Πελετϊν Εφαρμογισ και του πλαιςίου παραλαβισ των Υράξεων.
Επιπρόςκετα, αξιοποιοφνται ςτοιχεία από το ΩΥΕΞΑ, Γενικι Διεφκυνςθ Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ, Διεφκυνςθ
Ξλιματικισ Αλλαγισ και Υοιότθτασ τθσ Ατμόςφαιρασ (Ψμιμα Ξλιματικισ Αλλαγισ), εκκζςεισ ελζγχων, μελζτεσ κλπ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Ψόνοι Λςοδφναμου CO2
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ζτοσ
ΥΘΓΘ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ:
ΩΥΕΞΑ, Γενικι Διεφκυνςθ Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ, Διεφκυνςθ Ξλιματικισ Αλλαγισ και Υοιότθτασ τθσ
Ατμόςφαιρασ (Ψμιμα Ξλιματικισ Αλλαγισ).
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ετιςια

T4434
Ζκταςθ Υεριοχϊν για τισ οποίεσ απαιτείται θ αξιολόγθςθ και διαχείριςθ του κινδφνου πλθμμυρϊν και θ εφαρμογι μζτρων τθσ Σδθγίασ
2007/60/ΕΞ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Ζκταςθ Υεριοχϊν για τισ οποίεσ απαιτείται θ αξιολόγθςθ και διαχείριςθ του κινδφνου πλθμμυρϊν και θ εφαρμογι μζτρων τθσ Σδθγίασ
2007/60/ΕΞ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Τιμι Βάςθσ
Αποτελεί τθν ζκταςθ των Ηωνϊν Δυνθτικά Ωψθλοφ Ξινδφνου Υλθμμφρασ όπωσ αυτζσ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν Ειδικι
Γραμματεία Ωδάτων ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ Σδθγίασ 2007/60/ΕΞ και το άρκρο 9 τθσ ΞΩΑ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΞ
1108/Β/21.07.2010), με τθν οποία ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο θ Ξοινοτικι Σδθγία 2007/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ
Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 23θσ Σκτωβρίου 2007 για τθν «Αξιολόγθςθ και Διαχείριςθ των κινδφνων
πλθμμφρασ». Αναλυτικά τα κριτιρια προςδιοριςμοφ δίνονται ςτθν Υροκαταρκτικι Αξιολόγθςθ των Ξινδφνων Υλθμμφρασ
που ιδθ ζχει ςταλεί ςτθν ΕΕ και είναι αναρτθμζνθ ςτθν Λςτοςελίδα του ΩΥΕΞΑ. Για τισ περιοχζσ αυτζσ απαιτείται θ
αξιολόγθςθ και διαχείριςθ του κινδφνου πλθμμυρϊν και θ εφαρμογι μζτρων τθσ Σδθγίασ 2007/60/ΕΞ
Τιμι ςτόχοσ
Για το ςφνολο των Ηωνϊν Δυνθτικά Ωψθλοφ Ξινδφνου Υλθμμφρασ προγραμματίηεται να ολοκλθρωκεί θ αξιολόγθςθ και
διαχείριςθ του κινδφνου πλθμμυρϊν και θ εφαρμογι μζτρων των πρϊτων ςχεδίων διαχείριςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ
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ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ Σδθγίασ 2007/60/ΕΞ.
Θ Ξατά ςυνζπεια, τίκεται τιμι ςτόχοσ ίςθ με το μθδζν.
Θ Ειδικι Γραμματεία Ωδάτων ςε εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 2007/60/ΕΞ καταρτίηει για τισ περιοχζσ αυτζσ χάρτεσ
επικινδυνότθτασ και χάρτεσ κινδφνων πλθμμφρασ, ςτουσ οποίουσ αποτυπϊνονται οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των πλθμμυρϊν
(ςε πλθκυςμό, εγκαταςτάςεισ, κλπ.) και ςτθ ςυνζχεια καταρτίηει ςχζδια διαχείριςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ.
Ψα ςχζδια διαχείριςθσ περιλαμβάνουν μζτρα για τθ μείωςθ τθσ πικανότθτασ πλθμμφρασ και τον περιοριςμό των πικανϊν
τθσ επιπτϊςεων. Ψα ςχζδια αυτά καλφπτουν μεν όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου διαχείριςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ αλλά
εςτιάηονται ιδίωσ ςτθν πρόλθψθ, τθν προςταςία και τθν ετοιμότθτα. Σ προςδιοριςμόσ των Ηωνϊν Δυνθτικά Ωψθλοφ
Ξινδφνου Υλθμμφρασ, οι χάρτεσ επικινδυνότθτασ και κινδφνων πλθμμφρασ και τα Χχζδια Διαχείριςθσ κινδφνου πλθμμυρϊν
δθμοςιοποιοφνται και επαναλαμβάνονται ςε εξαετείσ κφκλουσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Ψετραγωνικά Χιλιόμετρα
ΥΘΓΘ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ: ΩΥΕΞΑ/ΕΓΩ, Υροκαταρκτικι Αξιολόγθςθ των Ξινδφνων Υλθμμφρασ (2013)
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ: 3ετισ

T4435
Υδατικά Συςτιματα με καλι κατάςταςθ ςε τουλάχιςτον μία από τισ κατθγορίεσ (οικολογικι, χθμικι, ποςοτικι) τθσ Οδθγίασ
2000/60/ΕΕ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Ωδατικά Χυςτιματα με καλι κατάςταςθ ςε τουλάχιςτον μία από τισ κατθγορίεσ (οικολογικι, χθμικι, ποςοτικι) τθσ Σδθγίασ 2000/60/ΕΕ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Τιμι Βάςθσ
Υροκφπτει από τα Χχζδια Διαχείριςθσ των Οεκανϊν απορροισ ποταμϊν των Ωδατικϊν Διαμεριςμάτων τθσ χϊρασ.
Χτα Χχζδια Διαχείριςθσ γίνεται θ ταξινόμθςθ των υδατικϊν ςυςτθμάτων (επιφανειακϊν και υπογείων) ςφμφωνα με τισ
προβλζψεισ τθσ Σδθγίασ 2000/60/ΕΞ. Ψα ποιοτικά χαρακτθριςτικά που εξετάηονται αφοροφν ςτθν οικολογικι και χθμικι
κατάςταςθ για τα επιφανειακά Ωδατικά ςυςτιματα και ςτθν Χθμικι και ποςοτικι κατάςταςθ για τα υπόγεια.
Ψο ποςοςτό των υδατικϊν ςυςτθμάτων τα οποία ζχουν ταξινομθκεί ςε καλι κατάςταςθ ςε μία τουλάχιςτον από τισ
ανωτζρω κατθγορίεσ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των υδατικϊν ςυςτθμάτων τθσ χϊρασ αποτελοφν τθν τιμι βάςθσ
Τιμι ςτόχοσ
Θ τιμι του Δείκτθ προκφπτει από τα Χχζδια Διαχείριςθσ, όπου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 τθσ Σδθγίασ
2000/60/ΕΞ, κακορίηονται οι ςτόχοι για τθ διαχειριςτικι περίοδο που αναφζρονται.
Σ δείκτθσ υπολογίηεται με βάςθ τισ προβλζψεισ των Χχεδίων Διαχείριςθσ ςχετικά με τουσ ςτόχουσ για τθν επίτευξθ τθσ
καλισ κατάςταςθσ ςε τουλάχιςτον μία από τισ προαναφερκείςεσ βαςικζσ κατθγορίεσ ποιότθτασ των υδατικϊν ςυςτθμάτων
(επιφανειακϊν και υπογείων υδάτων) τα οποία ςιμερα εμφανίηουν κατάςταςθ κατϊτερθ τθσ καλισ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ
Θ κατάςταςθ των υδατικϊν ςυςτθμάτων τθσ χϊρασ παρακολουκείται ςε πλαίςιο του Εκνικοφ Δικτφου Υαρακολοφκθςθσ
τθσ ποιότθτασ και τθσ ποςότθτασ των υδάτων τθσ Χϊρασ το οποίο λειτουργεί βάςει:

126

- τθσ Ξοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ, ςτισ 9 Χεπτεμβρίου του 2011 (ΦΕΞ 2017 Β 09.09.2011), περί οριςμοφ του Εκνικοφ
Δικτφου Υαρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ και τθσ ποςότθτασ των υδάτων με κακοριςμό των κζςεων (ςτακμϊν)
μετριςεων και των φορζων που υποχρεοφνται ςτθν λειτουργία τουσ, κατά το άρκρο 4, παράγραφοσ 4 του Ρ.
3199/2003 (Αϋ 280), και
- τθσ Ξοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ τισ 6 Χεπτεμβρίου για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ελάχιςτα κριτιρια επιδόςεων
των αναλυτικϊν μεκόδων για τθ χθμικι ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ των υδάτων, ςε ςυμμόρφωςθ
προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2009/90/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 31θσ Λουλίου 2009
«για τθ κζςπιςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθ χθμικι ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ των υδάτων,
ςφμφωνα με τθν οδθγία 2000/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου»
Ψο Δίκτυο περιλαμβάνει 2000 κζςεισ δειγματολθψιϊν και μετριςεων, με μετριςεισ τόςο χθμικϊν όςο και βιολογικϊν
παραμζτρων. Θ χρθματοδότθςθ του για τθν περίοδο 2012‐2015, γίνεται από το ΕΥΥΕΦΑΑ, ςτο οποίο ζχει ιδθ ενταχκεί το
ςχετικό ζργο.
Φορείσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, υπό τθν εποπτεία τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Ωδάτων, είναι οι ακόλουκοι:
1.

Ψο Γενικό Χθμείο του Ξράτουσ (Γ.Χ.Ξ.),

2.

Ψο Ελλθνικό Ξζντρο Καλάςςιων Ερευνϊν (ΕΟ.ΞΕ.Κ.Ε.),

3.

Ψο Λνςτιτοφτο Γεωλογικϊν και Πεταλλευτικϊν Ερευνϊν (Λ.Γ.Π.Ε.),

4.

Ψο Ελλθνικό Ξζντρο Βιοτόπων Ωγροτόπων (Ε.Ξ.Β.Ω.),

5.

Θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ϊδρευςθσ Αποχζτευςθσ Οάριςασ ( Δ.Ε.Ω.Α.Ο.),

6.

Ψο Λνςτιτοφτο Εγγείων Βελτιϊςεων (Λ.Ε.Β.) του Εκνικοφ Λδρφματοσ Αγροτικισ Ζρευνασ.

Πε βάςθ τα αποτελζςματα του δικτφου παρακολοφκθςθσ θ Ειδικι Γραμματεία Ωδάτων καταρτίηει ετιςιεσ εκκζςεισ τθσ
κατάςταςθσ των Ωδατικϊν Χυςτθμάτων τθσ Χϊρασ, από τισ οποίεσ είναι δυνατό να υπολογιςτεί ο δείκτθσ.
Χθμειϊνεται ότι με τθν ανακεϊρθςθ των Χχεδίων Διαχείριςθσ των λεκανϊν απορροισ ποταμϊν των Ωδατικϊν
Διαμεριςμάτων τθσ Χϊρασ που προβλζπεται ςτθν Σδθγία 2000/60/ΕΕ, θ τιμι ςτόχοσ κα αναπροςαρμοςτεί.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΩΥΕΞΑ/ΕΓΩ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ετιςια

T4436
Ροςοςτό Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν (ςφνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείριςθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:

Τιμι Βάςθσ
Για τον υπολογιςμό του δείκτθ ζχουν γίνει οι ακόλουκεσ παραδοχζσ:
-Υροςμετρικθκαν οι περιοχζσ που θ ΕΥΠ ‐ κεςμοκζτθςθ ‐ ΦΔ καλφπτει πάνω από το 50% τθσ ζκταςισ τουσ.
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-Υροςμετρικθκαν οι περιοχζσ με κεςμοκζτθςθ, ακόμθ κι αν είναι με ΞΩΑ που ζχει «πζςει «από το ΧτΕ
-Για κάκε ζνα από τα τρία εργαλεία διαχείριςθσ ,Κεςμοκζτθςθ περιοχϊν με νομοκετιματα (ΥΔ/ ΞΩΑ), Χχιμα
Διοίκθςθσ (με ΦΔ ι με κάποιο άλλο διοικθτικό ςχιμα), Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Διαχείριςθσ} θ φπαρξθ του ι όχι
είναι on/off και δίνει τιμι 1 ι 0. Επί παραδείγματι αν ζνα site ζχει ζνα από τα τρία εργαλεία π.χ. GR1320001 όπωσ
φαίνεται ςτον πίνακα για τθ λίμνθ τθσ Ξαςτοριάσ τότε το άκροιςμα δίνει 1 και άρα το ςυγκεκριμζνο site
ακροίηεται ςτο ςφνολο του Δ.Α όπωσ φαίνεται και ςτον πίνακα που ακολουκεί, μαηί με τισ ενδεικτικά
παραδείγματα των τριϊν site που παρατίκενται.
Σ Αρικμόσ των Υ.Υ τθσ χϊρασ είναι 419.
Ωσ εργαλεία διαχείριςθσ είναι : θ κεςμοκζτθςθ των περιοχϊν με νομοκετιματα (νομικό πλαίςιο), θ φπαρξθ ςχιματοσ
διοίκθςθσ, θ φπαρξθ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου διαχείριςθσ και θ Ξατάρτιςθ Εκνικϊν Χτρατθγικϊν για τθ διατιρθςθ των
γενετικϊν πόρων (Εκ. Χτρατθγικι ΓΧ 4)‐των ενικϊν Ειδϊν (ΓΧ 8) και τθσ Ευαιςκθτοποίθςθσ (ΓΧ 11).
Ξατά ςυνζπεια θ τιμι βάςθσ για το 2014 είναι 89/419 = 21,25% Υροτεινόμενθ τιμι για τθν
ενδιάμεςθ ζκκεςθ του 2018 είναι το 35%
Τιμι ςτόχοσ
Θ τιμι Χτόχοσ για το 2023 είναι 100%, ορίηεται δε με βάςθ τισ υποχρεϊςεισ τθσ Χϊρασ που προκφπτουν από τισ κοινοτικζσ
Σδθγίεσ 92/43/ΕΞ και 2009/147/ΕΞ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ
Θ ΔΒΕΔΑ του ΩΥΕΞΑ είναι αρμόδια:
-για τισ Σδθγίεσ 92/43/ΕΞ και 2009/147/ΕΞ
-για το πλαίςιο Δράςεων Υροτεραιότθτασ (PAF)
-για τθν Ξοινοτικι Χτρατθγικι Βιοποικιλότθτα 2011‐2020
Θ ΔΒΕΔΑ του ΩΥΕΞΑ παρακολουκεί και υποβάλλει ζκκεςθ για τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 92/43/ΕΞ κάκε εξαετία. Θ
τελευταία ζκκεςθ κα υποβλθκεί ςτο τζλοσ του 2014. Θ ςυνολικι αποτίμθςθ τθσ προθγοφμενθσ ζκκεςθσ, θ οποία
αναφερόταν ςτο διάςτθμα 2000 – 2006 βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα του ΩΥΕΞΑ
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=539&language=el‐GR Χτθν ίδια ιςτοςελίδα αναρτϊνται και τα Υαραδοτζα των
ζργων τθσ εποπτείασ.
Θ ζκκεςθ τθσ Σδθγίασ 2009/147/ΕΞ κα υποβλθκεί τον Πάρτιο 2015.
Ωποβάλλεται ςε ετιςια βάςθ Ζκκεςθ ςτον Ευρωπαϊκό οργανιςμό περιβάλλοντοσ για τισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ τθσ
χϊρασ (CDDA, http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eea/cdda1/).
Ωποβάλλεται επίςθσ ςτον ΕΣΥ και ςτθν ΕΕ τθν εκάςτοτε επικαιροποιθμζνθ βάςθ δεδομζνων του Natura 2000
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el‐GR).
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΩΥΕΞΑ / Διεφκυνςθ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΔΒΕΔΑ), Ζκκεςθ για τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ
92/43/ΕΞ, Υλαίςιο Δράςεων Υροτεραιότθτασ (PAF), Ξοινοτικι Χτρατθγικι Βιοποικιλότθτα 2011‐2020, Χτρατθγικό Χχζδιο για
τθ Βιοποικιλότθτα 2011‐ 2020 (ΣΘΕ).
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:

128

6ετισ (κα δρομολογθκεί ενδιάμεςθ Ζκκεςθ το 2018)
Σχόλια – Ραρατθριςεισ:
H ΕΩΔ ΕΥΥΕΦΑΑ ςτο πλαίςιο τθσ δρομολόγθςθσ Ενδιάμεςθσ Ζκκεςθσ το 2018, ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ του τρόπου ςυλλογισ
και επεξεργαςάισ των ςτοιχείων για τα εργαλεία διαχείριςθσ των Υ.Υ.
Ειδικότερα, ςε ςυνεργαςία με τθ ΔΒΕΔΑ κα ανακζςει εντόσ του 2015, μελζτθ αξιολόγθςθσ και βελτίωςθσ του τρόπου
ςυγκζντρωςθσ και επεξεργαςίασ του ςυνόλου των ςτοιχείων που αφοροφν ςτθ φφςθ και βιοποικιλότθτα και, ιδίωσ,
εκείνων που αφοροφν ςτον υπολογιςμό του Δείκτθ, ϊςτε να βελτιωκεί θ ςτατιςτικι επάρκεια, θ ςυνζχεια και θ πλθρότθτα
των ςτοιχείων και να δοκεί θ δυνατότθτα ςυχνότερθσ εξαγωγισ επεξεργαςμζνων δεδομζνων. Κα αξιολογθκεί και κα
αξιοποιθκεί θ διεκνισ ςχετικι εμπειριία. Θ μελζτθ κα ολοκλθρωκεί τον Χεπτζμβριο του 2015.

T4437
Κλάςμα χωριςτά ςυλεγγζντων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που οδθγείται ςε ανακφκλωςθ (ανακυκλϊςιμα & βιοαπόβλθτα)
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ Δείκτθσ καλφπτει τθ «λογικι παρζμβαςθσ» που τίκεται από τον Ειδικό Χτόχο 26: Υρόλθψθ παραγωγισ αποβλιτων,
προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ, χωριςτι ςυλλογι και ανακφκλωςθ αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κομποςτοποίθςθσ και αφορά ςτθν εκτίμθςθ του ποςοςτοφ κλάςματοσ ςε εκνικό επίπεδο.
Σ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ αφορά ςτο κλάςμα χωριςτά ςυλεγγζντων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που οδθγείται ςε
ανακφκλωςθ (ανακυκλϊςιμα & βιοαπόβλθτα), το οποίο υπολογίηεται ωσ θ ποςότθτα του κλάςματοσ αςτικϊν αποβλιτων
από χωριςτι ςυλλογι (δθλαδι χαρτί, πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί και ξφλο, και βιοαπόβλθτα) που οδθγοφνται ςε
ανακφκλωςθ προσ τθ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα αςτικϊν αποβλιτων.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Τιμι Βάςθσ
Θ τιμι βάςθσ αφορά το ζτοσ 2011 και βαςίηεται ςτα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθ μελζτθ ανακεϊρθςθσ του ΕΧΔΑ (2ο
παραδοτζο‐υφιςτάμενθ κατάςταςθ). Ψα ςτοιχεία του ΕΧΔΑ για τθν κατάςταςθ του ζτουσ 2011 ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν
υποβολι των δεδομζνων και τθσ Ζκκεςθσ μεκοδολογίασ για τα αςτικά απόβλθτα, μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ
“Sustainable Development Indicator (SDI)”
Ωπολογιςμόσ:
Υοςότθτα χωριςτά ςυλλεγζντων ανακυκλωςίμων και βιοαποβλιτων / Χυνολικι ποςότθτα παραγομζνων αςτικϊν
αποβλιτων x 100 =
(830.000 τονοι/5.574.757τονοι) x100 = 15%
Τιμι ςτόχοσ
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2020 αφορά ςτθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ του ΕΧΔΑ αναφορικά με το ςχεδιαςμό των δικτφων
διαχείριςθσ αςτικϊν αποβλιτων με βάςθ εκτίμθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ παραγωγισ των ΑΧΑ και τθν επίτευξθ όλων των
κεςμοκετθμζνων ι τεκζντων από τον ΕΧΔΑ ποςοτικϊν ςτόχων.
Χτο πλαίςιο του ΕΧΔΑ, για τθν εξζλιξθ τθσ παραγωγισ των ΑΧΑ και άλλων ρευμάτων πραγματοποιικθκε εκτίμθςθ αφξθςθσ
του μόνιμου πλθκυςμοφ και ςτθ ςυνζχεια αφοφ υπολογίςτθκαν οι τουριςτικζσ διανυκτερεφςεισ ςτθ χϊρα,
πραγματοποιικθκε εκτίμθςθ τθσ πλθκυςμιακισ προβολισ του ιςοδφναμου πλθκυςμοφ ζωσ το 2020 ςε επίπεδο
Υεριφζρειασ. Ακολοφκωσ εφαρμόςτθκαν τρία (3) ςενάρια.
Ψο προκρικζν ςενάριο αποτυπϊνοντασ τον ςτόχο τθσ πολιτικισ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων για ςτακεροποίθςθ τθσ
παραγωγισ ΑΧΑ κάτω από τα επίπεδο παραγωγισ του 2011, αλλά και τισ καταγεγραμμζνεσ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ
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κρίςθσ, εκτιμά ότι θ παραγωγι των ΑΧΑ για τα ζτθ 2013,2014 & 2015 λαμβάνεται ςτακερι και ίςθ με τθν καταγεγραμμζνθ
παραγωγι του 2012, ενϊ για τα ζτθ 2016‐2020 ελιφκθ ρυκμόσ αφξθςθσ 1,46% όπωσ περιγράφεται από το μοντζλο
πρόβλεψθσ παραγωγισ του ETC/SCP2.
Σι υπολογιςμοί παρατίκενται ςτο Υαράρτθμα Λ του 4ου Υαραδοτζου τθσ μελζτθσ ΕΧΔΑ (www.ypeka.gr/ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ/
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ)
Θ τιμι ςτόχοσ για τα χωριςτά ςυλλεγζντα ανακυκλωςιμα και βιοαπόβλθτα, για το ζτοσ 2020, προκφπτει ςυγκεκριμζνα από
το ςχεδιαςμό διαχείριςθσ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ και ανακφκλωςθσ αςτικϊν αποβλιτων με βάςθ τθ ςτοχοκεςία του
άρκρου 11 τθσ Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ (2ο ςενάριο υπολογιςμοφ τθσ Απόφαςθσ 753/11/ΕΕ), του άρκρου 41 του Ρ.4042/2012
και των ςτόχων τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΞ για τθν ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό (επί ςυνολικισ παραγωγισ ΑΧΑ)
Υπολογιςμόσ:
Υοςότθτα χωριςτά ςυλλεγζντων ανακυκλωςίμων και βιοαποβλιτων / Χυνολικι ποςότθτα παραγομζνων αςτικϊν
αποβλιτων x 100 =
(1.480.300 τόνοι/5.780.000 τόνοι) x100 = 26%
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ προκφπτει από τθν εκνικι ςτρατθγικι για τα απόβλθτα που κακορίηεται από το ςχετικό κεςμικό
πλαίςιο και το νζο Εκνικό Χχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΧΔΑ) που προβλζπεται ςτο άρκρο 35 του Ρόμου 4042/2012
(Α’24) και το οποίο εφαρμόηει τισ αρχζσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ Σδθγίασ Υλαίςιο για τα απόβλθτα 2008/98/ΕΞ, όπωσ
αυτζσ ενςωματϊκθκαν ςτο εκνικό δίκαιο, ενϊ καλφπτει ελλείψεισ ςτθν υλοποίθςθ του υφιςτάμενου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ.
Σ δείκτθσ εξυπθρετεί (Legal Compliance) τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ (άμεςα ζμμεςα): -Σδθγία
2008/98/ΕΞ (άρκρο 37) για τα απόβλθτα
Σ Δείκτθσ επιλζγεται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δεδομζνων (Data) και τθσ Ζκκεςθσ μεκοδολογίασ (data quality /
methodology report) για τα αςτικά απόβλθτα, μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)”,
όπου υπολογίηονται οι ποςότθτεσ αποβλιτων που ανακυκλϊνονται.
Χυγκεκριμζνα, οι εκνικζσ εκκζςεισ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται ο Δ.Α.
1)

Ζκκεςθ με βάςθ Ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τθν Εκτελεςτικι Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ C(2012)2384/18‐4‐2012
για τισ εκκζςεισ των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ (άρκρο 37) για τα απόβλθτα.

2)

Δεδομζνα (Data) και ζκκεςθ μεκοδολογίασ (data quality / methodology report), ςε εφαρμογι τθσ Απόφαςθσ τθσ
Επιτροπισ (2011/753/ΕΕ) για τθν ςυμμόρφωςθ προσ τουσ ςτόχουσ του άρκρου 11 παράγραφοσ 2 τθσ Σδθγίασ
2008/98/ΕΞ.

3)

Δεδομζνα (Data) και Ζκκεςθ μεκοδολογίασ (data quality / methodology report) για τα αςτικά απόβλθτα, τα οποία
υποβάλλονται μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)”.

Σι εκκζςεισ, κατά περίπτωςθ, διαβιβάηονται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ςτθν EUROSTAT. Πζχρι και για το 2012
υποβάλλονταν ςτοιχεία ςτον ΣΣΧΑ ςχετικά με τθν παραγωγι και διαχείριςθ των αςτικϊν αποβλιτων. Από το ζτοσ 2014, και
αναφορικά με το ζτοσ 2013 τα ςτοιχεία υποβάλλονται από κοινοφ ςτον ΣΣΧΑ και τθν EUROSTAT ςτο πλαίςιο του
Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)”.

Για τα Δεδομζνα (Data) ςε εφαρμογι τθσ Απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ (2011/753/ΕΕ) με βάςθ τθ μζκοδο υπολογιςμοφ 2 που
ζχει επιλεχκεί, υπολογίηονται:
(α) το ποςοςτό ανακφκλωςθσ οικιακϊν αποβλιτων και ςυναφϊν αποβλιτων; εκφραηόμενο ςε % ωσ το κλάςμα τθσ
ανακυκλωμζνθσ ποςότθτα χαρτιοφ; μετάλλων; πλαςτικϊν και γυαλιοφ που περιλαμβάνονται ςε οικιακά απόβλθτα και
ςε άλλεσ επιμζρουσ ροζσ οικιακϊν αποβλιτων ι ςυναφείσ ροζσ αποβλιτων προσ τθ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα
χαρτιοφ; μετάλλων; πλαςτικϊν και γυαλιοφ από οικιακά απόβλθτα και άλλεσ επιμζρουσ ροζσ οικιακϊν αποβλιτων ι
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ςυναφείσ ροζσ αποβλιτων.
(β) το ποςοςτό ανάκτθςθσ αποβλιτων καταςκευϊν και κατεδαφίςεων εκφραηόμενο ςε %. Υοςότθτα αποβλιτων
καταςκευϊν και κατεδαφίςεων που υποβλικθκαν ςε ανάκτθςθ υλικϊν προσ τθ ςυνολικι ποςότθτα παραγόμενων
αποβλιτων καταςκευϊν και κατεδαφίςεων.
Για τα Δεδομζνα (Data) για τα αςτικά απόβλθτα, τα οποία υποβάλλονται μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable
Development Indicator (SDI)” υπολογίηεται θ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα αςτικϊν αποβλιτων κακϊσ και θ ποςότθτα
αςτικϊν αποβλιτων που οδθγοφνται προσ ανακφκλωςθ, κομποςτοποίθςθ, αποτζφρωςθ (με ι χωρίσ ανάκτθςθ ενζργειασ),
διάκεςθ, υγειονομικι ταφι.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΩΥΕΞΑ / Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων / ΕΧΔΑ 2014

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ψριετισ (τα ςτοιχεία ςυλλζγονται ςε ετιςια βάςθ για το προθγοφμενο ζτοσ).
ΧΧΣΟΛΑ – ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ:
Σ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ T4437 αντιπροςωπεφει το ποςοςτό των αποβλιτων που ανακτϊνται προσ ανακφκλωςθ μζςω
δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ επί των ςυνολικά παραγόμενων αςτικϊν αποβλιτων (ΑΧΑ) και τζκθκε ςτο πρόγραμμα
προκειμζνου να υπάρχει, κατά το δυνατόν, ευκεία αντιςτοίχιςθ με τισ δράςεισ που προβλζπεται να χρθματοδοτθκοφν ςτο
πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου 26 (προϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ & διαχείριςθσ βιοαποβλιτων μζςω χωριςτισ ςυλλογισ).
Σ δείκτθσ δεν μετρά το ςτόχο του άρκρου 11.2 τθσ οδθγίασ 2008/98/ΕΞ που προβλζπει: «ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για
τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ των υλικϊν αποβλιτων, όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό
και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ ςτο βακμό που τα απόβλθτα αυτά είναι παρόμοια με τα
απόβλθτα των νοικοκυριϊν, πρζπει να αυξθκεί κατ’ ελάχιςτον ςτο 50 ωσ προσ το ςυνολικό βάροσ».
Σι κανόνεσ και θ μεκοδολογία με βάςθ τθν οποία πιςτοποιείται θ επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ προςδιορίηονται ςτθν
Απόφαςθ 2011/753/EΕ.
Χτο πλαίςιο τθσ εν λόγω Απόφαςθσ θ Ελλάδα ζχει επιλζξει να ακολουκιςει τθ 2θ μζκοδο υπολογιςμοφ που μετράει τθν
επιτευχκείςα προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ των επιμζρουσ υλικϊν (χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό
και γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ) επί τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν των υλικϊν.
Χτον Εκνικό Χχεδιαςμό, με βάςθ τθν ποιοτικι ςφνκεςθ των αποβλιτων και ςφμφωνα με τθ 2θ μζκοδο υπολογιςμοφ, ζχει
προςδιοριςτεί ποςοτικά ο ςτόχοσ του άρκρου 11.2 ςτο 50% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ χαρτιοφ, μετάλλου, πλαςτικοφ και
γυαλιοφ ςτα αςτικά απόβλθτα ωσ περίπου 1.281.000 τόνοι για το 2020. Θ προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και
ανακφκλωςθ αυτισ τθσ ποςότθτασ προωκείται μζςω τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των υλικϊν αυτϊν (950.300 τόνοι ‐ 74% του
ςτόχου), κακϊσ και μζςω διαλογισ ανακυκλωςίμων ςτα ΞΔΑΩ και ςτισ Πονάδεσ Επεξεργαςίασ (330.700 τόνοι ‐ 26% του
ςτόχου), λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αναγκαιότθτα ςταδιακισ αναβάκμιςθσ τθσ υφιςτάμενθσ οργάνωςθσ τθσ ανακφκλωςθσ
ςτθ χϊρα (κυρίαρχθ θ ςυλλογι ανάμικτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν και μετζπειτα διαχωριςμόσ ςε μονάδεσ διαλογισ) κακϊσ
και τθσ δυνατότθτασ που αφινει το άρκρο 11.1 τθσ οδθγίασ, περί τθσ τεχνικισ, περιβαλλοντικισ και οικονομικισ
εφικτότθτασ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ.
Επιπρόκετα, ςτον Εκνικό Χχεδιαςμό προβλζπεται χωριςτι ςυλλογι βιοπαοβλιτων ςε ποςοςτό 21% κ.β. των ςυνολικϊν
βιοαποβλιτων του 2020 (διπλαςιαςμόσ του εκνικοφ ςτόχου του αρ.43 του Ρ.4042/2012), που αντιςτοιχεί ςε 530.000
τόνουσ επί των 2.560.500 τόνων του οργανικοφ κλάςματοσ, Υρόςκετθ ανάκτθςθ οργανικοφ κλάςματοσ προβλζπεται ςε
μονάδεσ Πθχανικισ Βιολογικισ Επεξεργαςίασ.
Από τα παραπάνω, θ τιμι ςτόχοσ του Δείκτθ T4437, ο οποίοσ ςχεδιάςτθκε ϊςτε να ανταποκρίνεται όςο το δυνατόν πιο
άμεςα ςτον ειδικό ςτόχο και ςτισ προωκοφμενεσ επενδφςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςο του ειδικοφ αυτοφ
ςτόχου (δίκτυα χωριςτισ ςυλλογισ, πράςινα ςθμεία, οικιακι κομποςτοποίθςθ, δθμοτικζσ κομποςτοποιιςεισ
προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων, αλλά όχι ΞΔΑΩ ι Πονάδεσ Ανάκτθςθσ), υπολογίηεται ωσ θ ποςότθτα χωριςτά ςυλλεγζντων
ανακυκλωςίμων και βιοαποβλιτων / Χυνολικι ποςότθτα παραγομζνων αςτικϊν αποβλιτων x 100 = (1.480.300
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τόνοι/5.780.000 τόνοι) x100 = 26%.
Ψα παραπάνω ςτοιχεία περιλαμβάνονται ςτο Υαράρτθμα του Υρογράμματοσ με κζμα «Απολογιςμόσ Υ.Υ. 2007‐2013 και
Εκτίμθςθ Αναγκϊν ςε Ζργα Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων για τθν Υ.Υ. 2014‐2020

T4438
Αςτικά ςτερεά απόβλθτα που οδθγοφνται ςε αςφαλι διάκεςθ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ αφορά ςτο ποςοςτό αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που οδθγείται προσ αςφαλι διάκεςθ
(υγειονομικι ταφι) το οποίο υπολογίηεται ωσ θ ποςότθτα αςτικϊν αποβλιτων που οδθγοφνται ςε χϊρουσ υγειονομικισ
ταφισ προσ τθ ςυνολικά ετθςίωσ παραγόμενθ ποςότθτα αςτικϊν αποβλιτων.
Σ Δείκτθσ καλφπτει τθ «λογικι παρζμβαςθσ» που τίκεται από τον Ειδικό Χτόχο 27 «Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων, με βάςθ τουσ
επικαιροποιθμζνουσ ΥΕΧΔΑ. ‐ Διαςφάλιςθ τθσ αυτάρκειασ ςε δίκτυα υποδομϊν ανάκτθςθσ και διάκεςθσ και αφορά ςτθν
εκτίμθςθ του ποςοςτοφ ςε εκνικό επίπεδο».
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Τιμι Βάςθσ
Θ τιμι βάςθσ αφορά το ζτοσ 2011 και βαςίηεται ςτα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθ μελζτθ ανακεϊρθςθσ του ΕΧΔΑ (2ο
παραδοτζο‐υφιςτάμενθ κατάςταςθ). Ψα ςτοιχεία του ΕΧΔΑ για τθν κατάςταςθ του ζτουσ 2011 ωσ προσ τα αςτικά απόβλθτα
που οδθγικθκαν ςε ταφι, περιλαμβάνονται ςτθν υποβολι των δεδομζνων και τθσ Ζκκεςθσ μεκοδολογίασ για τα αςτικά
απόβλθτα, μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)” (και ςτθν ζκκεςθ εφαρμογισ τθσ
Σδθγίασ 99/31/ΕΞ.
Υπολογιςμόσ:
Υοςότθτα αςτικϊν αποβλιτων που οδθγικθκαν ςε ταφι / Χυνολικι ποςότθτα παραγομζνων αςτικϊν αποβλιτων x 100 =
(4.570.00 τόνοι/5.574.757 τόνοι) x100 = 82%
Τιμι ςτόχοσ
Θ τιμι ςτόχοσ για τα αςτικά απόβλθτα που κα οδθγθκοφν ςε ταφι το ζτοσ 2020, προκφπτει ςυγκεκριμζνα από το
ςχεδιαςμό διαχείριςθσ των αςτικϊν αποβλιτων με βάςθ τθ ςτοχοκεςία του άρκρου 11 τθσ Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ (2ο
ςενάριο υπολογιςμοφ τθσ Απόφαςθσ 753/11/ΕΕ), του άρκρου 41 του Ρ.4042/2012, των ςτόχων τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΞ για
τθν ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν και των ςτόχων τθσ οδθγίασ 99/31/ΕΞ για τθν υγειονομικι ταφι.
Ωπολογιςμόσ:
Υοςότθτα αςτικϊν αποβλιτων που οδθγείται ςε διάκεςθ / Χυνολικι ποςότθτα παραγομζνων αςτικϊν αποβλιτων x 100 =
(2.266.519 τόνοι/5.780.000 τόνοι) x100 = 39%
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό επί ςυνολικισ παραγωγισ ΑΧΑ
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ προκφπτει από τθν εκνικι ςτρατθγικι για τα απόβλθτα που κακορίηεται από το ςχετικό κεςμικό
πλαίςιο και το νζο Εκνικό Χχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΧΔΑ) που προβλζπεται ςτο άρκρο 35 του Ρόμου 4042/2012
(Α’24) και το οποίο εφαρμόηει τισ αρχζσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ Σδθγίασ Υλαίςιο για τα απόβλθτα 2008/98/ΕΞ, όπωσ
αυτζσ ενςωματϊκθκαν ςτο εκνικό δίκαιο, ενϊ καλφπτει ελλείψεισ ςτθν υλοποίθςθ του υφιςτάμενου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ.
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Σ δείκτθσ εξυπθρετεί (Legal Compliance) τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ, (άμεςα –ζμμεςα):
-Σδθγία 86/278/ΕΣΞ, ςχετικά με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ιδίωσ του εδάφουσ κατά τθν
χρθςιμοποίθςθ τθσ ιλφοσ κακαριςμοφ λυμάτων ςτθ γεωργία
-Σδθγία 1999/31/ΕΞ για τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων
-Σδθγία 2008/98/ΕΞ (άρκρο 37) για τα απόβλθτα
Σ Δείκτθσ επιλζγεται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δεδομζνων και τθσ Ζκκεςθσ μεκοδολογίασ για τα αςτικά
απόβλθτα, μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)” κακϊσ και από τθν υποχρζωςθ
υποβολισ τθσ Ζκκεςθσ για τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 1999/31/ΕΞ όπου υπολογίηονται ποςότθτεσ αςτικϊν αποβλιτων που
διατίκενται ςε ΧΩΨΑ.
Χυγκεκριμζνα, οι εκνικζσ εκκζςεισ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται ο .Α.:
1) Ζκκεςθ με βάςθ Ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 94/741/ΕΞ για τθν κατάρτιςθ
εκκζςεωσ των κρατϊν μελϊν όςον αφορά τθ μεταφορά και τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 86/278/ΕΣΞ (άρκρο 17),
ςχετικά με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ιδίωσ του εδάφουσ κατά τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ ιλφοσ κακαριςμοφ
λυμάτων ςτθ γεωργία, όπωσ τροποποιικθκε τελευταία από τθν οδθγία 91/692/ΕΣΞ
2) Ζκκεςθ με βάςθ Ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 2000/738/ΕΞ, ςχετικά με τισ εκκζςεισ
των κρατϊν μελϊν περί τθσ εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 1999/31/ΕΞ (άρκρο 15) για τθν υγειονομικι ταφι των
αποβλιτων.
3) Ζκκεςθ με βάςθ Ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τθν Εκτελεςτικι Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ C(2012)2384/18‐4‐2012
για τισ εκκζςεισ των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ (άρκρο 37) για τα απόβλθτα.
4) Δεδομζνα (Data) και Ζκκεςθ μεκοδολογίασ (data quality / methodology report) για τα αςτικά απόβλθτα, τα οποία
υποβάλλονται μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)”.
Για τα Δεδομζνα (Data) για τα αςτικά απόβλθτα, τα οποία υποβάλλονται μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable
Development Indicator (SDI)” (5, παράγραφοσ Β2) υπολογίηεται θ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα αςτικϊν αποβλιτων
κακϊσ και θ ποςότθτα αςτικϊν αποβλιτων που οδθγοφνται προσ ανακφκλωςθ, κομποςτοποίθςθ, αποτζφρωςθ (με ι χωρίσ
ανάκτθςθ ενζργειασ), διάκεςθ, υγειονομικι ταφι. Πζχρι και για το 2012 υποβάλλονταν ςτοιχεία ςτον ΣΣΧΑ ςχετικά με τθν
παραγωγι και διαχείριςθ των αςτικϊν αποβλιτων. Από το ζτοσ 2014, και αναφορικά με το ζτοσ 2013 τα ςτοιχεία
υποβάλλονται από κοινοφ ςτον ΣΣΧΑ και τθν EUROSTAT ςτο πλαίςιο του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development
Indicator (SDI)”όπωσ αναφζρεται και παραπάνω.
Σι εκκζςεισ, κατά περίπτωςθ, διαβιβάηονται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ςτθν EUROSTAT. Πζχρι και για το 2012
υποβάλλονταν ςτοιχεία ςτον ΣΣΧΑ ςχετικά με τθν παραγωγι και διαχείριςθ των αςτικϊν αποβλιτων. Από το ζτοσ 2014, και
αναφορικά με το ζτοσ 2013 τα ςτοιχεία υποβάλλονται από κοινοφ ςτον ΣΣΧΑ και τθν EUROSTAT ςτο πλαίςιο του
Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)”.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΩΥΕΞΑ / Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων / ΕΧΔΑ 2014
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ψριετισ

T4439
Βιοαποδομιςια Αςτικά Απόβλθτα (ΒΑΑ) που εκτρζπονται από τθν ταφι
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ αφορά ςτο ποςοςτό βιοαποδομιςιμων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που εκτρζπονται από τθν
ταφι και υπολογίηεται ωσ θ ποςότθτα βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που ανακτϊνται και δεν οδθγοφνται ςε
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χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ προσ τθ ςυνολικά ετθςίωσ παραγόμενθ ποςότθτα βιοαποδομθςίμων αςτικϊν αποβλιτων.
Σ Δείκτθσ καλφπτει τθ «λογικι παρζμβαςθσ» που τίκεται από τον Ειδικό Χτόχο 27 «Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων, με βάςθ τουσ επικαιροποιθμζνουσ ΥΕΧΔΑ. ‐ Διαςφάλιςθ τθσ αυτάρκειασ ςε δίκτυα
υποδομϊν ανάκτθςθσ και διάκεςθσ και αφορά ςτθν εκτίμθςθ του ποςοςτοφ ςε εκνικό επίπεδο».
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Τιμι Βάςθσ
Θ τιμι βάςθσ αφορά το ζτοσ 2010 (αποτελεί ζτοσ ςτόχο ςφμφωνα με τθν Σδθγία 99/31/ΕΞ) και βαςίηεται ςτα ςτοιχεία που
περιζχονται ςτθ μελζτθ ανακεϊρθςθσ του ΕΧΔΑ (2ο παραδοτζο‐ υφιςτάμενθ κατάςταςθ). Ψα ςτοιχεία του ΕΧΔΑ για τθν
κατάςταςθ του ζτουσ 2010 ωσ προσ τα βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα που οδθγικθκαν ςε ταφι, περιλαμβάνονται
ςτθν ζκκεςθ εφαρμογισ τθσ Σδθγίασ 99/31/ΕΞ.

Υπολογιςμόσ:
Υοςότθτα βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που ανακτάται / Χυνολικι ποςότθτα παραγομζνων βιοαποδομιςιμων
αςτικϊν αποβλιτων x 100 =
(793.543τόνοι/3.917.959τόνοι) x100 = 20%
Τιμι ςτόχοσ
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2020 αφορά ςτθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ του ΕΧΔΑ αναφορικά με το ςχεδιαςμό των δικτφων
διαχείριςθσ βιοαποδομθςίμων αςτικϊν αποβλιτων με βάςθ εκτίμθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ παραγωγισ των ΑΧΑ και τθν
επίτευξθ των κεςμοκετθμζνων ποςοτικϊν ςτόχων τθσ Σδθγίασ 99/31/ΕΞ, δεδομζνου ότι ο ΕΧΔΑ περιλαμβάνει τθν
επιβεβαίωςθ και επικαιροποίθςθ τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθ διαχείριςθ των βιοαποδομθςίμων αςτικϊν αποβλιτων
που είναι εκνικι υποχρζωςθ με βάςθ τθν Σδθγία 99/31/ΕΞ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό (επί παραγωγισ ΒΑΑ ζτουσ αναφοράσ)
Υπολογιςμόσ:
Υοςότθτα βιοαποδομθςίμων αςτικϊν αποβλιτων που ανακτάται/ Χυνολικι ποςότθτα παραγομζνων βιοαποδομθςίμων
αςτικϊν αποβλιτων x 100 =
(2.934.000 τόνοι/3.844.000 τόνοι) x100 = 76%
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ
Θ εκνικι ςτρατθγικι για τα βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κακορίηεται από το ςχετικό κεςμικό πλαίςιο και το νζο Εκνικό
Χχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΧΔΑ) που προβλζπεται ςτο άρκρο 35 του Ρόμου 4042/2012 (Α’24) και το οποίο εφαρμόηει
τισ αρχζσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ Σδθγίασ Υλαίςιο για τα απόβλθτα 2008/98/ΕΞ, όπωσ αυτζσ ενςωματϊκθκαν ςτο εκνικό
δίκαιο, ενϊ καλφπτει ελλείψεισ ςτθν υλοποίθςθ του υφιςτάμενου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ.
Σ δείκτθσ εξυπθρετεί (Legal Compliance) τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ, (άμεςα –ζμμεςα):
-Σδθγία 86/278/ΕΣΞ, ςχετικά με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ιδίωσ του εδάφουσ κατά τθν
χρθςιμοποίθςθ τθσ ιλφοσ κακαριςμοφ λυμάτων ςτθ γεωργία
-Σδθγία 1999/31/ΕΞ για τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων Σδθγία 2008/98/ΕΞ (άρκρο 37) για τα
απόβλθτα
-Σδθγία 2008/98/ΕΞ 9Άρκρο 37) για τα απόβλθτα
Σ Δείκτθσ επιλζγεται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ τθσ Ζκκεςθσ για τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 1999/31/ΕΞ όπου
υπολογίηονται ποςότθτεσ αςτικϊν αποβλιτων που διατίκενται ςε ΧΩΨΑ και εμμζςωσ υπολογίηεται θ εκτροπι του
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βιοαποδομιςιμου κλάςματοσ αςτικϊν αποβλιτων, κακϊσ και από τθν υποβολι των δεδομζνων και τθσ ζκκεςθσ
μεκοδολογίασ για τα αςτικά απόβλθτα, μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)”.
Χυγκεκεριμζνα, οι εκνικζσ εκκζςεισ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται ο .Α.:
1)
Ζκκεςθ με βάςθ Ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 94/741/ΕΞ για τθν
κατάρτιςθ εκκζςεωσ των κρατϊν μελϊν όςον αφορά τθ μεταφορά και τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 86/278/ΕΣΞ
(άρκρο 17), ςχετικά με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ιδίωσ του εδάφουσ κατά τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ
ιλφοσ κακαριςμοφ λυμάτων ςτθ γεωργία, όπωσ τροποποιικθκε τελευταία από τθν οδθγία 91/692/ΕΣΞ
2)
Ζκκεςθ με βάςθ Ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 2000/738/ΕΞ, ςχετικά με
τισ εκκζςεισ των κρατϊν μελϊν περί τθσ εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 1999/31/ΕΞ (άρκρο
15) για τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων.
3)
Ζκκεςθ με βάςθ Ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τθν Εκτελεςτικι Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ
C(2012)2384/18‐4‐2012 για τισ εκκζςεισ των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ
(άρκρο 37) για τα απόβλθτα.
4)
Δεδομζνα (Data) και Ζκκεςθ μεκοδολογίασ (data quality / methodology report) για τα αςτικά απόβλθτα,
τα οποία υποβάλλονται μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)”.
Για τα Δεδομζνα (Data) για τα αςτικά απόβλθτα, τα οποία υποβάλλονται μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable
Development Indicator (SDI)” υπολογίηεται θ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα αςτικϊν αποβλιτων κακϊσ και θ ποςότθτα
αςτικϊν αποβλιτων που οδθγοφνται προσ ανακφκλωςθ, κομποςτοποίθςθ, αποτζφρωςθ (με ι χωρίσ ανάκτθςθ ενζργειασ),
διάκεςθ, υγειονομικι ταφι.
Σι εκκζςεισ, κατά περίπτωςθ, διαβιβάηονται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ςτθν EUROSTAT. Πζχρι και για το 2012
υποβάλλονταν ςτοιχεία ςτον ΣΣΧΑ ςχετικά με τθν παραγωγι και διαχείριςθ των αςτικϊν αποβλιτων. Από το ζτοσ 2014, και
αναφορικά με το ζτοσ 2013 τα ςτοιχεία υποβάλλονται από κοινοφ ςτον ΣΣΧΑ και τθν EUROSTAT ςτο πλαίςιο του
Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)”.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΩΥΕΞΑ / Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων / ΕΧΔΑ 2014
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ψριετισ

T4440
Ροςοςτό επικινδφνων αποβλιτων (βιομθχανικϊν/νοςοκομειακϊν) που οδθγείται ςε αςφαλι διάκεςθ εντόσ Ελλάδοσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ
Δείκτθσ Αποτελζςματοσ αφορά ςτο ποςοςτό επικινδφνων αποβλιτων (βιομθχανικϊν/νοςοκομειακϊν) που
οδθγείται ςε αςφαλι διάκεςθ εντόσ Ελλάδοσ, το οποίο υπολογίηεται ωσ θ ποςότθτα των επικινδφνων που οδθγείται ςε
αςφαλι διάκεςθ ςτθν Ελλάδα προσ τθ ςυνολικά παραγόμενθ ποςότθτα επικινδφνων αποβλιτων.
Σ Δείκτθσ καλφπτει τθ «λογικι παρζμβαςθσ» που τίκεται από τον Ειδικό Χτόχο 28 «Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ Επικίνδυνων
Αποβλιτων και τθσ περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ Φυπαςμζνων Χϊρων από Βιομθχανικά ‐ Επικίνδυνα Απόβλθτα» του
Ψομζα Υεριβάλλοντοσ και αφορά ςε εκνικό επίπεδο.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Τιμι Βάςθσ
Θ τιμι βάςθσ αφορά το ζτοσ 2011 και βαςίηεται ςτα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθ μελζτθ ανακεϊρθςθσ του ΕΧΔΑ (2ο
παραδοτζο‐υφιςτάμενθ κατάςταςθ). Ψα ςτοιχεία του ΕΧΔΑ για τθν κατάςταςθ του ζτουσ 2011 ωσ προσ τα επικίνδυνα
(βιομθχανικά και νοςοκομειακά) απόβλθτα που
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οδθγικθκαν ςε ταφι, προζρχονται από τισ ετιςιεσ εκκζςεισ παραγωγϊν και περιλαμβάνονται ςτθν ζκκεςθ εφαρμογισ τθσ
Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ.
Υπολογιςμόσ:
Υοςότθτα επικινδφνων (βιομθχανικϊν και νοςοκομειακϊν) αποβλιτων που οδθγικθκαν ςε διάκεςθ / Χυνολικι ποςότθτα
παραγομζνων επικινδφνων αποβλιτων x 100 =
(39.000 τόνοι/279.000 τόνοι) x100 = 14%
Τιμι ςτόχοσ
Θ τιμι ςτόχοσ για τα επικίνδυνα απόβλθτα που κα οδθγθκοφν ςε ταφι το ζτοσ 2020, προκφπτει ςυγκεκριμζνα από το
ςχεδιαςμό διαχείριςθσ των βιομθχανικϊν και υγειονομικϊν αποβλιτων του ΕΧΔΑ με βάςθ τθ ςτοχοκεςία τθσ Σδθγίασ
2008/98/ΕΞ.
Υπολογιςμόσ:
Υοςότθτα επικινδφνων αποβλιτων που οδθγοφνται ςε αςφαλι διάκεςθ/ Χυνολικι ποςότθτα παραγομζνων επικινδφνων
αποβλιτων x 100 =
(94.000 τόνοι/277.000 τόνοι) x100 = 34%
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό (επί ςυνολικισ παραγωγισ επικίνδυνων αποβλιτων)
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ
Δεν προβλζπεται θ υποβολι ειδικισ ζκκεςθσ για τα επικίνδυνα απόβλθτα κακϊσ τα απόβλθτα αυτά καλφπτονται πλζον
από τθν Σδθγία 2008/98/ΕΞ. Αποςτζλλονται ςτοιχεία ςτθν Ε.Ε. ςτο πλαίςιο τθσ υποβολισ τθσ ζκκεςθσ για τθν οδθγία
2008/98/ΕΞ και τθν Σδθγία 99/31/ΕΞ, κακϊσ και ςτοιχεία προσ τθν ΕΟΧΨΑΨ ςτο πλαίςιο του Ξανονιςμοφ για τισ ςτατιςτικζσ
των αποβλιτων (ςτοιχεία παραγωγισ ςτοιχεία για εργαςίεσ D και R).
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΩΥΕΞΑ / Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΕΧΔΑ 2014
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ψριετισ

T4441
Ροςοςτό ιςοδφναμου πλθκυςμοφ που καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων οικιςμϊν Α-Β-Γ
προτεραιότθτασ κατά τθν Oδθγία 91/271/ΕΟΚ
ΣΦΛΧΠΣΧ:

Χε ςφνολο Χϊρασ οι οικιςμοί που εμπίπτουν ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σδθγίασ 91/271/ΕΣΞ όπωσ προκφπτουν από:
-το τελευταίο Report που υποβλικθκε από το ΩΥΕΞΑ/ΕΓΩ ςτθν Ε.Ε. με ζτοσ αναφοράσ το 2012
-τον υφιςτάμενο ςχεδιαςμό τθσ ΕΩΔΑΥ ζτουσ 2012
-τθν επεξεργαςία των ενταγμζνων ζργων δικτφων και ΕΕΟ ςτο ΕΥΥΕΦΑΑ
-τα ςτοιχεία που υπάρχουν ςτθν Εκνικι βάςθ των ΕΕΟ του ΩΥΕΞΑ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
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Τιμι Βάςθσ
ο

Βιμα 1 : Για κάκε Ξατθγορία Υεριφζρειασ, υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ αιχμισ ωσ άκροιςμα των πλθκυςμϊν
αιχμισ όλων των οικιςμϊν που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κατθγορία. Υροκφπτουν τα εξισ: Α1 – ςυνολικόσ πλθκυςμόσ
αιχμισ οικιςμϊν Α Υροτεραιότθτασ, Β1 – ςυνολικόσ πλθκυςμόσ αιχμισ οικιςμϊν Β Υροτεραιότθτασ και Γ1 – ςυνολικόσ
πλθκυςμόσ αιχμισ οικιςμϊν Γ Υροτεραιότθτασ.
ο

Βιμα 2 : Για κάκε Ξατθγορία Υεριφζρειασ, υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ (πλθκυςμόσ που
καλφπτεται ιδθ από δίκτυα και ΕΕΛ) ωσ άκροιςμα του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ όλων των οικιςμϊν που
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κατθγορία. Υροκφπτουν τα εξισ: Α2 – ςυνολικόσ εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ οικιςμϊν Α
Υροτεραιότθτασ, Β2 – ςυνολικόσ εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ οικιςμϊν Β Υροτεραιότθτασ και Γ2 – ςυνολικόσ
εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ οικιςμϊν Γ Υροτεραιότθτασ.
ο

Βιμα 3 :Άντλθςθ από το ΣΥΧ «ιςτορικϊν» ςτοιχείων του δείκτθ 1022 «Ιςοδφναμοσ πλθκυςμόσ Γ' Προτεραιότθτασ (Οδθγία
91/271/ΕΕ) που εξυπθρετείται από λειτουργικζσ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων» για όλεσ τισ Υράξεισ που είναι
ενταγμζνεσ ςτον Α.Υ. 2 του ΕΥΥΕΦΑΑ, ςτθ Κεματικι Υροτεραιότθτα 46 «Επεξεργαςία φδατοσ (λφματα)». Ξατανομι των
Υράξεων και των πλθκυςμϊν που εξυπθρετοφν ςφμφωνα με τον δείκτθ 1022, ςτισ 3 Ξατθγορίεσ Υεριφερειϊν, ανάλογα με
τθν περιοχι όπου υλοποιοφνται.
Εντοπιςμόσ των Υράξεων του Α.Υ.2 του ΕΥΥΕΦΑΑ (ΞΚΥ 46) που ζχουν ολοκλθρωκεί και των Υράξεων που αναμζνεται να
ολοκλθρωκοφν ζωσ το τζλοσ τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου (2015), ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τθσ ΕΩΔ ΕΥΥΕΦΑΑ
ο

Βιμα 4 :Για κάκε κατθγορία Υεριφζρειασ, υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ (Ρολ) ςτο τζλοσ τθσ
τρζχουςασ Υρογραμματικισ Υεριόδου (2015), ωσ άκροιςμα του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ των Υράξεων που
ολοκλθρϊκθκαν ι αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν και ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ Ξατθγορία Υεριφζρειασ.
ο

Βιμα 5 :Για κάκε κατθγορία Υεριφζρειασ, υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ εξυπθρετοφμενου
πλθκυςμοφ από δίκτυα και ΕΕΟ (ΡΒαςθσ) ςτο τζλοσ τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου (2015), ωσ εξισ:
(ΡΒαςθσ)= Α2+Β2+Γ2+(Ρολ)
Ενςωμάτωςθ των Υράξεων του Α.Υ.2 του ΕΥΥΕΦΑΑ 2007‐2013 (ΞΚΥ 46) που ζχουν προβλεφκεί να υλοποιθκοφν ςτθ νζα
Υρογραμματικι Υερίοδο, ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τθσ ΕΩΔ ΕΥΥΕΦΑΑ (phasing, εξυγίανςθ).
Υροςδιοριςμόσ του πλθκυςμοφ που κα εξυπθρετείται από κάκε ζργο, ςφμφωνα με τισ τιμζσ του δείκτθ 1022.
ο

Βιμα 6 :Για κάκε κατθγορία Υεριφζρειασ, υπολογιςμόσ του πρόςκετου εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ (ΡΣΕΣ) ςτο τζλοσ τθσ
νζασ Υρογραμματικισ Υεριόδου (2023), ωσ άκροιςμα του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ των Υράξεων που κα
υλοποιθκοφν ςτθ νζα Υ.Υ. και ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ Ξατθγορία Υεριφζρειασ. Σ ςυνολικόσ
εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ το 2023 προκφπτει ωσ εξισ: (Ρ2023)= (ΡΒαςθσ)+ (ΡΣΕΣ).
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ T4441 (% κατά το 2012) υπολογίηεται ωσ εξισ
Βάςθ(T4441)=100*(ΠΒαςθσ)/(Α1+Β1+Γ1) = 86,93%
Θ επικαιροποίθςθ τθσ τιμισ βάςθσ για το ζτοσ 2014 κα λάβει χϊρα κατά τθν υποβολι τθσ Ζκκεςθσ τθσ ΕΓΩ του ζτουσ 2016
κ.ο.κ.
Τιμι ςτόχοσ
Θ τιμι ςτόχοσ δείκτθ T4441 (% κατά το 2023) υπολογίηεται ωσ εξισ
Στόχοσ(Τ4441)=100*(P2023)/(A1+B1+G1) = 100%
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ
Χυγκζντρωςθ ςτοιχείων από Ειδικι Γραμματεία Ωδάτων ςχετικά με:
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-Υλθκυςμό αιχμισ των οικιςμϊν Α, Β και Γ Υροτεραιότθτασ για όλεσ τισ Υεριφζρειεσ τθσ χϊρασ
-Υλθκυςμό που εξυπθρετείται από ζργα αποχζτευςθσ και επεξεργαςίασ λυμάτων για κάκε οικιςμό Α, Β και Γ
Υροτεραιότθτασ.
-Ξατανομι όλων των οικιςμϊν ςτισ 3 Ξατθγορίεσ Υεριφερειϊν: Λιγότερο Αναπτυγμζνεσ /
Αναπτυγμζνεσ / Περιφζρειεσ ςε Μετάβαςθ.

Περιςςότερο

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΩΥΕΞΑ / ΕΓΩ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Διετισ

T4442
Εξυπθρετοφμενοσ Ρλθκυςμόσ με νερό Ανκρϊπινθσ Κατανάλωςθσ.
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Εξυπθρετοφμενοσ Υλθκυςμόσ με νερό Ανκρϊπινθσ Ξατανάλωςθσ.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Τιμι Βάςθσ
Θ Ελλάδα υδρεφεται ςχεδόν ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ με νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ (πόςιμο). Σι απαιτιςεισ για
τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ του ανεπεξζργαςτου και του πόςιμου νεροφ περιλαμβάνονται επίςθσ ςτα ακόλουκα
νομοκετιματα, όπωσ ιςχφουν και εφαρμόηονται:
-Ωπουργικι Απόφαςθ οικ. 46399/1352 «Απαιτοφμενθ ποιότθτα των επιφανειακϊν νερϊν που προορίηονται για
πότιςμα, κολφμβθςθ, διαβίωςθ ψαριϊν ςε γλυκά νερά και καλλιζργεια και αλιεία οςτρακοειδϊν, μζκοδοι
μζτρθςθσ, ςυχνότθτα δειγματολθψίασ και ανάλυςθ των επιφανειακϊν νερϊν που προορίηονται για πόςιμα, ςε
ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ του Χυμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων 75/440/ΕΣΞ, 76/160/ΕΣΞ,
78/659/ΕΣΞ, 79/923/ΕΣΞ και 79/896/ΕΣΞ» (ΦΕΞ 438/Βϋ/3‐7‐1986)
-Ωπουργικι Απόφαςθ Αρικμ. οικ. 5673/400 «Πζτρα και όροι για τθν επεξεργαςία αςτικϊν λυμάτων» (ΦΕΞ
192/Βϋ/14‐3‐1997)
-Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ Ω2/2600/2001 «Υοιότθτα του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ ςε ςυμμόρφωςθ προσ
τθν οδθγία 98/83/ΕΞ του Χυμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ 3θσ Ροεμβρίου 1998.».
-ΥΔ 51/2007 «Ξακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων
ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Σδθγίασ 2000/60/ΕΞ για τθ κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα
τθσ πολιτικισ των υδάτων¨ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 23θσ Σκτ. 2000».
-ΞΩΑ Ω2/2600/2001 «Υοιότθτα του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ» (όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει), για
τθν προςαρμογι τθσ Σδθγίασ 98/83 ΕΞ.
Σι ανωτζρω ζλεγχοι διεκπεραιϊνονται από τουσ αρμόδιουσ Φορείσ, οι οποίοι είναι:
-Θ ΕΩΔΑΥ Α.Ε. για τισ περιοχζσ που θ ίδια διακζτει δίκτυο φδρευςθσ ι/και για τουσ Διμουσ ςτουσ οποίουσ διακζτει
νερό και το οποίο ςτθ ςυνζχεια διανζμεται με δθμοτικά δίκτυα,
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-Θ ΕΩΑΚ Α.Ε. (Ξεντρικόσ Ψομζασ Κεςςαλονίκθσ),
-Σι ΔΕΩΑ,
-Σι Διμοι που δεν διακζτουν ΔΕΩΑ και οι οποίοι υποςτθρίηονται από «Ωπθρεςίεσ Ϊδρευςθσ.
Ψόςο ςτθν περίπτωςθ των Διμων που διακζτουν ΔΕΩΑ, όςο και οι μικρότεροι Διμοι που δεν διακζτουν, οι μικροί οικιςμοί
είναι δυνατόν υδρεφονται από ανεξάρτθτα δίκτυα και πθγζσ. Ακόμα και ςε αυτι τθν περίπτωςθ, οι ζλεγχοι εφαρμόηονται
ανελλιπϊσ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ του παραγόμενου πόςιμου νεροφ, με τισ απαιτιςεισ τθσ ΞΩΑ Ω2/2600/2001
προςδιορίηονται φυςικοχθμικζσ και μικροβιολογικζσ παράμετροι οι οποίεσ χωρίηονται ςε παραμζτρουσ δοκιμαςτικισ,
ελεγκτικισ και ςυμπλθρωματικισ παρακολοφκθςθσ. Σι ανωτζρω όροι αφοροφν ςτθ ςυχνότθτα με τθν οποία πρζπει να
προςδιορίηεται κάκε μία παράμετροσ και θ οποία είναι ςυνάρτθςθ του θμεριςιου όγκου διανεμόμενου ι παραγόμενου
νεροφ ςε κάκε μία ηϊνθ πίεςθσ του δικτφου διανομισ.
Θ χριςθ ‐ αποκικευςθ, ςτισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ νεροφ, χλωρίου άνω των 10 τόνων, επιβάλλει επίςθσ τθν
ςυμμόρφωςθ με τισ νομοκετικζσ διατάξεισ τθσ ΞΩΑ 12044/613/2007 «Ξακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθν αντιμετϊπιςθ
κινδφνων από ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ ςε εγκαταςτάςεισ λόγω φπαρξθσ επικίνδυνων ουςιϊν». (ΦΕΞ 376/Β). Χτθν
περίπτωςθ αυτι προβλζπονται ιδιαίτεροι χειριςμοί και κοινοποιιςεισ (SEVESO II).
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ βάςθσ του Δείκτθ Ψ4442 προκφπτει από τα δεδομζνα του ακόλουκου Υίνακα:

ΦΟΕΑΣ

Εξυπθρετοφμενοσ
Ρλθκυςμόσ που
αντιςτοιχεί
(2011)

ΔΕΩΑ (110)

2.834.676

ΕΩΑΚ Α.Ε.

1.100.000

ΕΩΔΑΥ Α.Ε.

3.787.386

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ

7.722.062

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

10.938.705

% ΚΑΛΥΨΘΣ

70,6%

Σ εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ με νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ ανζρχεται ςτο 70,6% του ςυνολικοφ, υπό τθν ζννοια τθσ
κάλυψθσ των υποχρεϊςεων ποιοτικϊν και υγειονομικϊν ελζγχων.
Τιμι ςτόχοσ
Ψίκεται τιμι‐ ςτόχοσ ίςθ με το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ Χϊρασ (100%)
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ
Ψα ςτοιχεία είναι διακζςιμα, προζρχονται από ςυνεχείσ μετριςεισ πιςτοποιθμζνων εργαςτθρίων (δθμόςιων και ιδιωτικϊν)
και, κατά ςυνζπεια, θ ςτατιςτικι επικφρωςθ είναι δεδομζνθ.
Σι ζλεγχοι ποιότθτασ του νεροφ μζςω των ΔΕΩΑ και των Α.Ε. είναι άμεςα ιχνθλάςιμοι, αν και δεν ςυγκεντρϊνονται ςε μία
ενιαία εκνικι βάςθ. Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, είτε από τισ δράςεισ του ΕΧΥΑ, είτε
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όχι, κα πρζπει να παρακολουκείται ενιαία και να υπολογίηεται ςτο επίπεδο του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ, μζςω
καταχϊρθςθσ των ςχετικϊν δεδομζνων ςε ζνα «εκνικό μθτρϊο».
Για το ςκοπό αυτό, θ ΕΩΔ ΕΥΥΕΦΑΑ κα προβεί εντόσ του 2015 ςτισ παρακάτω δράςεισ:
-κα προωκιςει ςυνεργαςία τθσ ΕΓΩ με το ΩΥΕΧ, το ΩΩΞΑ, τθν ΞΕΔΕ, τθν ΕΔΕΩΑ, τθν ΕΩΔΑΥ Α.Ε. και τθν ΕΩΑΚ Α.Ε.
για τθ δρομολόγθςθ μιασ ενιαίασ διαδικαςίασ κακολικΙσ καταχϊρθςθσ των ελζγχων ςε μία «εκνικι» βάςθ και κα
εξετάςει τισ κεςμικζσ, κανονιςτικζσ και τεχνολογικζσ απαιτιςεισ που ςυνεπάγεται θ διαδικαςία αυτι (Λαν 2015).
-κα ανακζςει μελζτθ αναλυτικισ εκτίμθςθσ τθσ τιμισ βάςθσ («χαρτογράφθςθ» των οικιςμϊν και των ςυνκθκϊν
φδρευςθσ / ελζγχων), του τρόπου παρακολοφκθςθσ, τθσ κατάρτιςθσ προδιαγραφϊν «ςυςτιματοσ» καταχϊρθςθσ
και αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ, τθν υποςτιριξθ τθσ δρομολόγθςθσ του «εκνικοφ μθτρϊου
ελζχγων και αξιολόγθςθσ» του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, τον προςδιοριςμό αρμόδιου Φορζα λειτουργίασ
και τθν διαμόρφωςθ ςυςτιματοσ εκτίμθςθσ των επιπτϊςεων ςχετικϊν δράςεων του ΕΧΥΑ 2014‐2020 ςτθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τιου νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ (Λαν 2015). Θ μελζτθ κα ολοκλθρωκεί τον
Χεπτζμβριο του 2015.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΩΥΕΞΑ / ΕΩΔ ΕΥΥΕΦΑΑ (ςε ςυνεργαςία με ΕΩΔΑΥ ΑΕ, ΕΩΑΚ και ΕΔΕΩΑ)
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ετιςια

T4443
Ροςοςτό πλθροφόρθςθσ (ανακοινϊςεων, προςκλιςεων, προκθρφξεων) ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ από το ΕΡ που
παρζχεται θλεκτρονικά
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Υοςοςτό πλθροφόρθςθσ (ανακοινϊςεων, προςκλιςεων, προκθρφξεων) ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ από το
ΕΥ που παρζχεται θλεκτρονικά
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Ετιςιεσ εκκζςεισ ΕΥ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ετιςια

T4444
Ροςοςτό του πλθκυςμοφ που δυνθτικά ενθμερϊνεται για τισ δράςεισ του ΕΡ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Υοςοςτό του πλθκυςμοφ που δυνθτικά ενθμερϊνεται για τισ δράςεισ του ΕΥ
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΠΠΕ&Internet
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Χυχνότθτα δθμοδιεφςεων

T4445
Ροςοςτό Ρράξεων - Μεγάλων Ζργων που υποςτθρίχκθκαν για τθν προετοιμαςία τουσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Υοςοςτό Υράξεων - Πεγάλων Ζργων που υποςτθρίχκθκαν για τθν προετοιμαςία τουσ
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό

140

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Ετιςιεσ εκκζςεισ ΕΥ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ετιςια

T4446
Ροςοςτό αξιολογιςεων του ΕΡ που ζχουν ςυηθτθκεί ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ 100%
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Υοςοςτό αξιολογιςεων του ΕΥ που ζχουν ςυηθτθκεί ςτθν Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ 100%
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Υρακτικά Επιτροπϊν Υαρακολοφκθςθσ ΕΥ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ετιςια

T4447
Ροςοςτό Ρράξεων για τισ οποίεσ θ ΤΒ του ΕΡ χρθματοδότθςε τθν ανάπτυξθ/ επζκταςθ/ ςυμπλιρωςθ υποςτθρικτικϊν εργαλείων
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Υοςοςτό Υράξεων για τισ οποίεσ θ ΨΒ του ΕΥ χρθματοδότθςε τθν ανάπτυξθ/ επζκταςθ/ ςυμπλιρωςθ υποςτθρικτικϊν εργαλείων
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Ετιςιεσ εκκζςεισ ΕΥ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ετιςια

T4448
Ροςοςτό Ρράξεων - Μεγάλων Ζργων που υποςτθρίχκθκαν κατά τθν υλοποίθςθ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Υοςοςτό Υράξεων - Πεγάλων Ζργων που υποςτθρίχκθκαν κατά τθν υλοποίθςθ
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Ετιςιεσ εκκζςεισ ΕΥ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ετιςια

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ
T4401
Συνολικό μικοσ εκςυγχρονιςμοφ ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν ΔΕΔ-Μ με ςυςτιματα (ςθματοδότθςθσ, τθλεδιοίκθςθσ,
τθλεπικοινωνιϊν)
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Χυνολικό μικοσ εκςυγχρονιςμοφ ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν ΔΕΔ-Π με ςυςτιματα (ςθματοδότθςθσ, τθλεδιοίκθςθσ, τθλεπικοινωνιϊν)
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
χιλιόμετρα
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ψρίμθνο/εξάμθνο/ζτοσ
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ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΨΔΕ, Ψριμθνιαία δελτία διλωςθσ Υροόδου
Εκκζςεισ
Αξιολόγθςθσ του Ε.Υ.
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ
Εκκζςεισ – Πελζτεσ Δικαιοφχων

T4402
Συνολικό μικοσ νζων ι/και αναβακμιςμζνων τμθμάτων λοιποφ οδικοφ δικτφου
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Χυνολικό μικοσ νζων ι/και αναβακμιςμζνων τμθμάτων λοιποφ οδικοφ δικτφου
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
χιλιόμετρα
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ψρίμθνο/εξάμθνο/ζτοσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΨΔΕ, Ψριμθνιαία δελτία διλωςθσ Υροόδου
Εκκζςεισ Αξιολόγθςθσ Ε.Υ. Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ Εκκζςεισ – Πελζτεσ Δικαιοφχων

T4403
Ρρόςκετεσ κζςεισ παραβολισ μικουσ μεγαλφτερου των 200μ και βάκουσ 11μ ςε λιμζνεσ που αναβακμίηονται
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Υρόςκετεσ κζςεισ παραβολισ μικουσ μεγαλφτερου των 200μ και βάκουσ 11μ ςε λιμζνεσ που αναβακμίηονται
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ κζςεων παραβολισ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ψρίμθνο/εξάμθνο/ζτοσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΨΔΕ, Ψριμθνιαία δελτία διλωςθσ Υροόδου
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ
Εκκζςεισ – Πελζτεσ Δικαιοφχων

T4404
Συςτιματα βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ, και τθσ φφλαξθσ / περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ λιμενικισ ηϊνθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Χυςτιματα βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ, και τθσ φφλαξθσ / περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ λιμενικισ ηϊνθσ
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ ςυςτθμάτων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ψρίμθνο/εξάμθνο/ζτοσ
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΨΔΕ, Ψριμθνιαία δελτία διλωςθσ Υροόδου
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ
Εκκζςεισ – Πελζτεσ Δικαιοφχων
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T4405
Αερολιμζνεσ ΔΕΔ-Μ που αναβακμίηονται
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Αερολιμζνεσ ΔΕΔ-Π που αναβακμίηονται
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ αερολιμζνων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ψρίμθνο/εξάμθνο/ζτοσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΨΔΕ, Ψριμθνιαία δελτία διλωςθσ Υροόδου Εκκζςεισ Αξιολόγθςθσ του Ε.Υ.
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ
Εκκζςεισ – Πελζτεσ Δικαιοφχων

T4406
Συςτιματα βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ αερομεταφορϊν
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Χυςτιματα βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ αερομεταφορϊν
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ ςυςτθμάτων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ψρίμθνο/εξάμθνο/ζτοσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΨΔΕ, Ψριμθνιαία δελτία διλωςθσ Υροόδου Εκκζςεισ Αξιολόγθςθσ του Ε.Υ.
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ
Εκκζςεισ – Πελζτεσ Δικαιοφχων

T4407
Ραρεμβάςεισ βελτίωςθσ του ςυςτιματοσ αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Υαρεμβάςεισ βελτίωςθσ του ςυςτιματοσ αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ παρεμβάςεων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ψρίμθνο/εξάμθνο/ζτοσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΨΔΕ, Ψριμθνιαία δελτία διλωςθσ Υροόδου
Εκκζςεισ Αξιολόγθςθσ του Ε.Υ.
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ
Εκκζςεισ
–
Πελζτεσ

T4408
Ραραγωγι ενζργειασ από μονάδεσ ΣΘΚΥΑ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Υαραγωγι ενζργειασ από μονάδεσ ΧΘΚΩΑ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
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Τιμι Βάςθσ
Θ τιμι βάςθσ είναι μθδζν.

Τιμι ςτόχοσ
Αρχικά, για να γίνει ο διαχωριςμόσ των μονάδων ςε περιφζρειεσ χρθςιμοποιείται θ κατανομι των ΧΘΚΩΑ του ΟΑΓΘΕ
(Χτοιχεία ΑΥΕ και ΧΘΚΩΑ – Απρίλιοσ 2014). Για τθν προςζγγιςθ των τιμϊν 2018 και 2023 χρθςιμοποιείται το «Δεκαετζσ
Υρόγραμμα Ανάπτυξθσ» του ΑΔΠΘΕ, το οποίο περιλαμβάνει πίνακα με πρόβλεψθ τθσ απαιτοφμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ.
Για τθν προςζγγιςθ του ποςοςτοφ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από ΧΘΚΩΑ, χρθςιμοποιοφνται τα διακζςιμα
ςτοιχεία τθσ Eurostat (μζχρι το 2011). Οαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ουςιαςτικι ϊκθςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ Χυμπαραγωγισ
ξεκίνθςε το 2009 (με βάςθ τον προγραμματιςμό του 2ου Χχεδίου Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ και του Ρ.3734/2009),
μπορεί να προςεγγιςτεί ο ρυκμόσ μεταβολισ του ποςοςτοφ ανά ζτοσ (0,75%).
Ζτςι, μπορεί να γίνει εκτίμθςθ των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ΧΘΚΩΑ ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ (9,75% το 2018 και 13,5% το
2023), ενϊ με τθ χριςθ των ποςοςτϊν κατανομισ των ΧΘΚΩΑ ςε περιφζρειεσ γίνεται ο αντίςτοιχοσ διαχωριςμόσ.
Ψζλοσ, πρζπει να αναφερκεί ότι όλα τα παραπάνω αναφζρονται ςε επιπλζον παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ΧΘΚΩΑ
με ζτοσ βάςθσ το 2013. Ξακϊσ πρόκειται για Δείκτθ Εκροϊν, οι τιμζσ βάςθσ (2013) είναι μθδενικζσ. Για το 2018 ο ΑΔΠΘΕ
προβλζπει παραγωγι 52.520.000MWh θλεκτρικισ ενζργειασ.
Πε βάςθ τθ μεκοδολογία, προκφπτει ότι θ ςυνολικι ςυμμετοχι των ΧΘΚΩΑ ςτθν θλεκτροπαραγωγι τθσ ίδια χρονιάσ κα
είναι 9,75%. Θ θλεκτρικι παραγωγι από ΧΘΚΩΑ το 2013 ανιλκε ςε 1.173.000MWh. Άρα, π.χ. για τισ περιφζρειεσ Χε
Πετάβαςθ (50,5% ςυμμετοχι ςτθ ςυνολικι θλεκτροπαραγωγι από ΧΘΚΩΑ), θ εκτιμϊμενθ παραγωγι ωσ προσ το 2013 κα
είναι: *(52.520.000*9,75%)‐1.173.000+*50,5% = 1.993.589MWh. Αντίςτοιχα προκφπτουν και οι υπόλοιποι Χτόχοι και
Σρόςθμα (2023 και 2018 για το Υλαίςιο Επίδοςθσ, βλ. ςχετικό πρόςκετο ζγγραφο).
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
ΠW/ζτοσ
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ
Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ των εκροϊν γίνεται ςτο επίπεδο των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ
2014‐2020, του ΣΥΧ ΕΧΥΑ, των Πελετϊν Εφαρμογισ και του πλαιςίου παραλαβισ των Υράξεων
Επιπρόςκετα, αξιοποιοφνται ςτοιχεία ΟΑΓΘΕ, μελζτεσ και Εκκζςεισ του ΩΥΕΞΑ, Εκκζςεισ Ελζγχων κ.λπ.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΟΑΓΘΕ, ΑΔΠΘΕ, ΩΥΕΞΑ , .Α. ΕΥ ΩΠΕΥΕΦΑΑ, ΨΔΕ, Εξαμθνιαία Δελτία Διλωςθσ Υροόδου, Σριςτικι Υαραλαβι Ζργων /
Ωποζργων, Εκκζςεισ Ελζγχων Εκκζςεισ–Πελζτεσ Δικαιοφχων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Εξαμθνιαία

T4409
Ενζργεια που εξοικονομείται από τθλεκζρμανςθ ςε ετιςια βάςθ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Ενζργεια που εξοικονομείται από τθλεκζρμανςθ ςε ετιςια βάςθ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
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Τιμι Βάςθσ
Θ τιμι βάςθσ είναι μθδζν.

Τιμι ςτόχοσ
Εξοικονόμθςθ πετρελαίου), γίνεται απευκείασ άκροιςθ των αποτελεςμάτων. Εναλλακτικά, με βάςθ τθν κατανάλωςθ
καυςίμου των νοικοκυριϊν τθσ περιοχισ (ςτοιχεία που δίνονται ςτισ μελζτεσ), μπορεί να υπολογιςτεί ζμμεςα το ποςό τθσ
ενζργειασ που εξοικονομείται λόγω τθσ μθ‐χριςθσ των αυτόνομων κερμάνςεων. Για τθν προςζγγιςθ του οροςιμου γίνεται
παραδοχι γραμμικισ χρονικισ εξζλιξθσ των ζργων (Σικονομικόσ Δείκτθσ (ορόςθμο) / Σικονομικόσ Δείκτθσ (τελικόσ ςτόχοσ)
= 18.000.000 / 27.204.375 ≈ 66%
Θ προςζγγιςθ ζγινε χρθςιμοποιϊντασ τα ςτοιχεία εξοικονόμθςθσ τθσ .Ε.ΨΘ.Υ (τθλεκζρμανςθ Υτολεμαΐδασ), όπου δίνονται
ςτοιχεία εξοικονόμθςθσ και ςτοιχεία προχπολογιςμοφ (ςυνολικό και). Χτθ ςυνζχεια ζγινε αναγωγι ςτον προχπολογιςμό
που κα διακζςει το ΩΠΕΥΕΦΑΑ ςτα αντίςτοιχα ζργα που κα χρθματοδοτιςει.
Ειδικότερα:

ΥΨΣΕΠΑΝΔΑ: Από το ςχεδιαςμό προκφπτει ότι με τθ χριςθ τθσ τθλεκζρμανςθσ δεν κα χρθςιμοποιθκοφν 8.884 τόνοι
πετρελαίου, δθλαδι 8.884*11,92MWh/τόνο= 105.897 MWh (Χτόχοσ‐ 2023). Πε βάςθ τθ μελζτθ τθσ .Ε.ΨΘ.Υ, το ζργο ζχει
ςυνολικό κόςτοσ 70.941.170€, ενϊ θ Ξοινοτικι Χυνδρομι + Εκνικι Χυμμετοχι υπολογίςτθκαν επίςθσ από τθ Πελζτθ ςε
38.241.940€.
Χρθςιμοποιϊντασ
τον
προχπολογιςμό
του
ΩΠΕΥΕΦΑΑ
για
αντίςτοιχα
ζργα
(ΞΧ+ΕΧ=19.800.000+24.750.000=44.550.000€),
εκτιμάται
ότι
θ
εξοικονόμθςθ
ενζργειασ
κα
είναι:
105.897*44.550.000/38.241.940=123.365KWh/ζτοσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
ΠWh/ζτοσ
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ
Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ των εκροϊν γίνεται ςτο επίπεδο των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ
2014‐2020, του ΣΥΧ ΕΧΥΑ, των Πελετϊν Εφαρμογισ και του πλαιςίου παραλαβισ των Υράξεων.
Επιπρόςκετα, αξιοποιοφνται ςτοιχεία από εκκζςεισ ΩΥΕΞΑ, εκκζςεισ ελζγχων, εκκζςεισ προόδου Φορζων Ψθλεκζρμανςθσ
κ.λπ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΩΥΕΞΑ, ΨΔΕ, Δελτία Διλωςθσ Υροόδου Υράξθσ (ΣΥΧ), Ετιςιεσ Εκκζςεισ Ε.Υ., Σριςτικι Υαραλαβι Ωποζργων, Εκκζςεισ
Αξιολόγθςθσ Ε.Υ., Εκκζςεισ Ελζγχων, Εκκζςεισ–Πελζτεσ (Εκνικϊν Αρχϊν, Δικαιοφχων, αρμοδίων Φορζων κ.λπ.)
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
εξαμθνιαία

T4410
Επιφάνεια που καλφπτεται από Σχζδια ι Μζτρα Ρροςταςίασ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Επιφάνεια που καλφπτεται από Χχζδια ι Πζτρα Υροςταςίασ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
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Ξάκε Χχζδιο‐Πελζτθ κεωρείται ότι καλφπτει τθν ζκταςθ του γεωγραφικοφ τομζα ςτον οποίο αναφζρεται. Δθλαδι τα
περιφερειακά Χχζδια καλφπτουν όλθ τθν αντίςτοιχθ Υεριφζρεια και τα Εκνικά Χχζδια κεωρείται ότι καλφπτουν όλθ τθ
χϊρα. Αν δφο Χχζδια καλφπτουν τθν ίδια περιοχι, αυτι δεν μετριζται ξανά.
Τιμι Βάςθσ
Θ τιμι βάςθσ είναι μθδζν.

Τιμι ςτόχοσ
Θ προςζγγιςθ αφορά το ςφνολο τθσ ζκταςθσ τθσ Χϊρασ, χωριςμζνο ανάλογα με τισ Ξατθγορίεσ Υεριφερειϊν. Εφόςον
ολοκλθρωκεί θ εκπόνθςθ ενόσ εκ των Χχεδίων, τότε κεωρείται ότι καλφπτεται θ επικράτεια, όςον αφορά ςτα Εκνικά
Χχζδια.

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Ψετραγωνικά χιλιόμετρα
Υπολογιςμόσ:
Θ τιμι Χτόχοσ‐2023 αφορά ςτο ςφνολο τθσ ζκταςθσ τθσ Χϊρασ (διαχωρίηεται ανά κατθγορία περιφερειϊν).
Για τθν προςζγγιςθ των τιμϊν του Δείκτθ για τον ςυγκεκριμζνο Ε.Χ. χρθςιμοποιικθκε θ μελζτθ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ
«Σι περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθν Ελλάδα». Χυγκεκριμζνα, θ
μελζτθ, ανάμεςα ςτουσ υπόλοιπουσ τομείσ που εξετάηει, περιλαμβάνει και πίνακα με τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ που
κινδυνεφουν από τθν ανφψωςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ λόγω τθσ Ξλιματικισ Αλλαγισ (κατεξοχιν αποτζλεςμα τθσ
Ξλιματικισ Αλλαγισ). Σι περιοχζσ αντιςτοιχοφν ςε γειτονικοφσ Διμουσ και Δθμοτικζσ Ενότθτεσ.
Πε δεδομζνο ότι τα παραπάνω Εκνικά Χχζδια αποτελοφν υποχρεϊςεισ τισ Χϊρασ και πρζπει να γίνουν ςχετικά άμεςα,
τίκεται Σρόςθμο‐2018 πάνω από το μιςό τθσ ζκταςθσ τθσ Χϊρασ, υπό τθν ζννοια τθσ κάλυψθσ.τθσ επικράτειασ με
τουλάχιςτον 7 περιφερειακά ςχζδια δράςθσ για τθν κλιματικι αλλαγι.
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ
Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ των εκροϊν γίνεται ςτο επίπεδο των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ
2014‐2020, του ΣΥΧ ΕΧΥΑ, των Πελετϊν Εφαρμογισ και του πλαιςίου παραλαβισ των Υράξεων.
Επιπρόςκετα, αξιοποιοφνται ςτοιχεία από εκκζςεισ ΩΥΕΞΑ (Γενικι Διεφκυνςθ Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ,
Διεφκυνςθ Ξλιματικισ Αλλαγισ και Υοιότθτασ τθσ Ατμόςφαιρασ, Ψμιμα Ξλιματικισ Αλλαγισ). εκκζςεισ ελζγχων, εκκζςεισ
προόδου κ.λπ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΩΥΕΞΑ, .Α. ΕΥ ΩΠΕΥΕΦΑΑ, ΨΔΕ, Δελτία Διλωςθσ Υροόδου, Σριςτικι Υαραλαβι Ζργων/ Ωποζργων, Εκκζςεισ Ελζγχων,
Εκκζςεισ–Πελζτεσ Δικαιοφχων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Εξαμθνιαία

T4411
Αρικμόσ Σχεδίων Δράςθσ, Συςτθμάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονοφνται / εφαρμόηονται
ΣΦΛΧΠΣΧ:
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Αρικμόσ Χχεδίων Δράςθσ, Χυςτθμάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονοφνται / εφαρμόηονται
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Τιμι Βάςθσ
Θ τιμι βάςθσ είναι μθδζν.
Τιμι ςτόχοσ
Θ ανάπτυξθ εργαλείων, ςυςτθμάτων, θ εκπόνθςθ ςχεδίων διαχείριςθσ κ.λπ. εφαρμόηεται οριηόντια ςε όλεσ τισ Ξατθγορίεσ
Υεριφερειϊν, εμπεριζχονται δε επιμζρουσ δράςεισ και ενζργειεσ. Ειδικότερα, προβλζπονται ανά Δράςθ τα ακόλουκα:
Ξατά ςυνζπεια, δίδεται τιμι ςτόχοσ 26 Χχεδίων, Χυςτθμάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονοφνται / εφαρμόηονται για όλεσ
τισ Ξατθγορίεσ Υεριφερειϊν:
Δράςεισ

Συςτιματα
/Εργαλεία
/Ρρότυπα

Σχζδια Δράςθσ ι
Διαχείριςθσ /
Εκκζςεισ

Λοιπζσ
Δράςεισ

Σφνολα

1

5

8

0

13

2

3

2

8

13

Σφνολα

8

10

8

26

Ξατά ςυνζπεια, δίδεται τιμι ςτόχοσ 26 Χχεδίων, Χυςτθμάτων, Εργαλείων κλπ. που εκπονοφνται / εφαρμόηονται για όλεσ τισ
κατθγορίεσ Υεριφερειϊν.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υλικοσ ςυςτθμάτων / εργαλείων
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ
Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ των εκροϊν γίνεται ςτο επίπεδο των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ
2014‐2020, του ΣΥΧ ΕΧΥΑ, των Πελετϊν Εφαρμογισ και του πλαιςίου παραλαβισ των Υράξεων.
Επιπρόςκετα, αξιοποιοφνται ςτοιχεία από εκκζςεισ ΩΥΕΞΑ/ΕΓΩ, εκκζςεισ ελζγχων, εκκζςεισ προόδου κ.λπ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΩΥΕΞΑ/ΕΓΩ, .Α. ΕΥ ΩΠΕΥΕΦΑΑ, ΨΔΕ, Δελτία διλωςθσ Υροόδου, Σριςτικι Υαραλαβι Ζργων/ Ωποζργων, Εκκζςεισ
Ελζγχων, Εκκζςεισ–Πελζτεσ Δικαιοφχων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Εξαμθνιαία

T4412
Ροςότθτα Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων που οδθγείται ςε αςφαλι διάκεςθ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Υοςότθτα Αςτικϊν Χτερεϊν Αποβλιτων που οδθγείται ςε αςφαλι διάκεςθ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Τιμι βάςθσ
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Θ τιμι βάςθσ είναι θ ποςότθτα αςτικϊν αποβλθτων που οδθγοφνταν το 2011 ςε ΧΩΨΑ με βάςθ τα ςτοιχεια του ΕΧΔΑ και
των εκνικϊν εκκζςεων για τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ 99/31/ΕΞ. Θ τιμι αυτι είναι 4.570.000 τόνοι.
Τιμι ςτόχοσ
Θ τιμι ςτόχοσ είναι το υπόλειμμα αςτικϊν αποβλιτων που μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςια (ανακλυκλωςθ και ανάκτθςθ
ςυμμείκτων) κα καταλιγει ςε χϊρουσ ταφισ ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ του ΕΧΔΑ και ωσ απόρροια των δραςεων που κα
ςυγχρθματοδοτθκουν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου 27 ςυνδυαςτικά με τν ειδικό ςτόχο 26 (ανακφκλωςθ από χωριςτι
ςυλλογι). Θ τιμι αυτι είναι 2.260.000 τόνοι.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Ψόνοι / ζτοσ
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ
Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ των εκροϊν γίνεται ςτο επίπεδο των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ 2014‐2020,
του ΣΥΧ ΕΧΥΑ, των Πελετϊν Εφαρμογισ και του πλαιςίου παραλαβισ των Υράξεων, ςυνδυαςτικά με τθ διαδικαςία που περιγράφθκε
για τον αντίςτοιχο Δ.Α.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΩΥΕΞΑ / Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΕΧΔΑ 2014
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Εξαμθνιαία.

T4413
Ροςότθτα ΒΑΑ που εκτρζπεται από χϊρουσ ταφισ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Υοςότθτα ΒΑΑ που εκτρζπεται από χϊρουσ ταφισ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Τιμι Βάςθσ
Θ τιμι βάςθσ είναι θ ποςότθτα βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλθτων που εξετράπθ το ζτοσ 2010 από ταφι ςε ΧΩΨΑ με
βάςθ τα ςτοιχεια του ΕΧΔΑ και των εκνικϊν εκκζςεων για τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ 99/31/ΕΞ. Θ τιμι αυτι είναι 793.000
τόνοι.
Τιμι ςτόχοσ
Θ τιμι βάςθσ είναι θ ποςότθτα βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλθτων που πρζπει να εκτρζπεται το ζτοσ 2020 από ταφι
ςε ΧΩΨΑ μζςω μεκόδων ανάκτθςθσ (ανακφκλωςθ και ανάκτθςθσ υπολειμματικϊν ςυμμείκτων) με βάςθ τα ςτοιχεια του
ΕΧΔΑ και των εκνικϊν εκκζςεων για τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ 99/31/ΕΞ. Θ τιμι αυτι είναι 2.930.000 τόνοι.
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ
Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ των εκροϊν γίνεται ςτο επίπεδο των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ
2014‐2020, του ΣΥΧ ΕΧΥΑ, των Πελετϊν Εφαρμογισ και του πλαιςίου
παραλαβισ των Υράξεων, ςυνδυαςτικά με τθ διαδικαςία που περιγράφθκε για τον αντίςτοιχο Δ.Α.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Ψόνοι/ζτοσ
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ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΩΥΕΞΑ / Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΕΧΔΑ 2014
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Εξαμθνιαία.

T4414
Αρικμόσ Ζργων που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του ΕΣΔΑ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Αρικμόσ Ζργων που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του ΕΧΔΑ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Τιμι Βάςθσ
Θ τιμι βάςθσ είναι μθδζν.

Τιμι ςτόχοσ
Θ τιμι ςτόχοσ είναι ο αρικμόσ παρεμβάςεων που κατ’ ελάχιςτον απαιτοφνται ζωσ το ζτοσ 2020 για να διαςφαλιςκεί θ
αςφαλισ διάκεςθ επικινδφνων αποβλιτων εντόσ τθσ χωρασ. Σ ςτόχοσ είναι να υλοποιθκοφν τουλάχιςτον δφο (2)
εγκαταςτάςεισ διάκεςθσ επικινδφνων (ΧΩΨΕΑ και αποτεφρωτιρασ νοςοκομειακϊν).
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υλικοσ παρεμβάςεων
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ
Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ των εκροϊν γίνεται ςτο επίπεδο των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ
2014‐2020, του ΣΥΧ ΕΧΥΑ, των Πελετϊν Εφαρμογισ και του πλαιςίου παραλαβισ των Υράξεων, ςυνδυαςτικά με τθ
διαδικαςία που περιγράφθκε για τον αντίςτοιχο δείκτθ αποτελζςματοσ, ωσ προσ τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων,
όπου αναφζρεται και ο αρικμόσ και θ δυναμικότθτα εγκαταςτάςεων.

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
ΩΥΕΞΑ / Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΕΧΔΑ 2014
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Εξαμθνιαία

T4415
Σφμβουλοι δθμοςιότθτασ / Επικοινωνιακά ςχζδια δράςθσ / Ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ υπογεγραμμζνων ςυμβάςεων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Ετιςιεσ εκκζςεισ ΕΥ

T4416
Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
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Αρικμόσ υπογεγραμμζνων ςυμβάςεων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Ετιςιεσ εκκζςεισ ΕΥ

T4417
Υποςτθρικτικά εργαλεία για τθν οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ ζργων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Ετιςιεσ εκκζςεισ ΕΥ

T4418
Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ υπογεγραμμζνων ςυμβάςεων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Ετιςιεσ εκκζςεισ ΕΥ, Εκκζςεισ Αξιολόγθςθσ ΕΥ
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ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ, ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ
ΜΑΚΘΣΘ
Ειδικοί Δείκτεσ Αποτελζςματοσ
Τ4810
Άνεργοι που επωφελοφνται άμεςα από τθν αξιοποίθςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ
Σριςμόσ : Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ εκφράηεται ωσ ποςοςτό και υποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ
επικυμθτι κατεφκυνςθ για τθ ςυςτθματικι υποςτιριξθ κοινωνικϊν επιχειριςεων.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ 49% προκφπτει από απολογιςμό δράςεων τθσ ΥΥ 2007-2013 ςχετικϊν με τθν προϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ ςτον
τομζα τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ (ζρευνα πεδίου ςτο πλαίςιο των ΨΣΥΕΞΣ και διοικθτικά ςτοιχεία Υρογράμματοσ του
ΣΑΕΔ: Υρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν πρόςλθψθ 10.000 ωφελουμζνων των δράςεων ΨοπΧΑ- ΨοπΕΞΣ).
Θ τιμι ςτόχου 65% βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων του ειδικοφ ςτόχου,
εκτιμϊντασ ότι το 65% των ςυμμετεχόντων ανζργων τελικά κα απαςχολθκοφν ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ. Θ τιμι αυτι
υποςτθρίηεται τόςο από το ςαφι προςανατολιςμό τθσ λειτουργίασ των Υεριφερειακϊν Πθχανιςμϊν, όςο και από τθν παράλλθλθ
υλοποίθςθ δράςεων ςχετικϊν με τθν παροχι χρθματοδοτικϊν εργαλείων προσ τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ.
Υθγι ςτοιχείων : ςυςτιματα ςυγκζντρωςθσ ςτοιχείων των Δικαιοφχων και τθσ ΕΩΞΕΞΣ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία.

Τ4812
Αρικμόσ νζων ι αναβακμιςμζνων ςυςτθμικϊν παρεμβάςεων για τθν ενίςχυςθ των κεςμϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ που
εφαρμόηονται/τίκενται ςε λειτουργία.
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Εκςυγχρονιςμόσ και περαιτζρω ενίςχυςθ των
κεςμϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ. Σ δείκτθσ δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 9. Θ τιμι ζχει προκφψει ωσ αποτζλεςμα αποτίμθςθσ των δράςεων τθσ ΥΥ 2007-2013 και του ςχεδίου
δράςθσ το οποίο ςυμφωνείται με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι πριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ κάκε ςυςτθμικισ παρζμβαςθσ.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ διαμορφϊνεται ςε 15 (δεν περιλαμβάνεται θ τιμι βάςθσ) και είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με το δείκτθ
εκροισ.
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία , μζςω τθσ
ςυγκζντρωςθσ ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι των ςτοιχείων των ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ των Δικαιοφχων.

Τ4813
Αρικμόσ ζργων που εφαρμόηονται για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ κοινωνικϊν εταίρων ι / και φορζων τθσ
κοινωνίασ των πολιτϊν.
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι : Βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ ςυμμετοχισ των κοινωνικϊν
εταίρων κακϊσ και τριτοβάκμιων ςυλλογικϊν φορζων που εκπροςωποφν ομάδεσ που βιϊνουν διακρίςεισ ι/και φορζων τθσ
κοινωνίασ των πολιτϊν ςτισ παρεμβάςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Σ δείκτθσ δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 30. Θ τιμι ζχει προκφψει ωσ αποτζλεςμα αποτίμθςθσ των δράςεων τθσ ΥΥ 2007-2013 που αφοροφν
ςε δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ κοινωνικϊν εταίρων ι /και φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ διαμορφϊνεται ςε 17 (δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ τιμι βάςθσ) και είναι ςυνδεδεμζνθ με το δείκτθ εκροισ.
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία, μζςω τθσ
ςυγκζντρωςθσ ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι των ςτοιχείων των ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ των Δικαιοφχων.

Τ4814
Κοινωνικζσ επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μακροπρόκεςμοφ αποτελζςματοσ υποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι
κατεφκυνςθ για τθν ενίςχυςθ του τομζα τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ. Σ δείκτθσ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τισ
παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου για τθν ενίςχυςθ των κοινωνικϊν επιχειριςεων. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι το 52% των νζων
επιχειριςεων κα διατθρθκοφν ζνα ζτοσ μετά, ςφμφωνα με ςτατιςτικά ςτοιχεία του ΧΕΒ και του ΛΠΕ-ΓΕΧΒΕΕ, 2014 για τισ ΠΠΕ
που απειλοφνται με κλείςιμο. Θ τιμι αυτι αναφζρεται ςε νζεσ επιχειριςεισ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ είναι 694 και αναφζρεται ςτισ εγγεγραμμζνεσ επιχειριςεισ ςτο Πθτρϊο Ξοινωνικϊν Επιχειριςεων.
Θ τιμι ςτόχοσ είναι 1.079 επιχειριςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιχειριςεων τθσ τιμισ βάςθσ. Σ δείκτθσ επθρεάηεται από
ακραίεσ τιμζσ, κακϊσ είναι ευαίςκθτοσ ςε μεγάλθ απόκλιςθ τιμϊν λόγω τθσ υφιςτάμενθσ αςτακοφσ κατάςταςθσ των ΠΠΕ ςτθ
χϊρα.
Υθγι ςτοιχείων : Πθτρϊο Ξοινωνικϊν Επιχειριςεων
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ςε ετιςια βάςθ με τθν
αξιοποίθςθ του Πθτρϊου Ξοινωνικϊν Επιχειριςεων.

Τ4815
Ωφελοφμενοι του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ (ΕΕΕ) που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, που
ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.
Σριςμόσ: Υρόκειται για ειδικό δείκτθ άμεςου αποτελζςματοσ, ο οποίοσ ςχετίηεται άμεςα και αντλεί ςτοιχεία από τον ειδικό
δείκτθ εκροϊν Ψ4851.
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι : Βελτίωςθ ευκαιριϊν ζνταξθσ ι επανζνταξθσ ςτθν αγορά
εργαςίασ δικαιοφχων τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ. Σ δείκτθσ δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ είναι 0 κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ παρζμβαςθ πραγματοποιείται για πρϊτθ φορά.
Θ τιμι ςτόχου είναι 90%. Θ τιμι βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων του ειδικοφ
ςτόχου και αναφζρεται ςε μζροσ των ωφελουμζνων από δράςεισ βελτίωςθσ των προοπτικϊν ζνταξθσ ι επανζνταξθσ ςτθν αγορά
εργαςίασ, βάςει εξειδικευμζνθσ ςτόχευςθσ τθσ παρζμβαςθσ.
Υθγι ςτοιχείων : ΕΛΕΑΔ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία, βάςει του
ςυςτιματοσ του Δικαιοφχου/ ΕΛΕΑΔ.

Τ4816
Εργαηόμενεσ που διατθροφν τθ κζςθ εργαςίασ τουσ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ
Σριςμόσ: Εργαηόμενεσ που διατθροφν τθ κζςθ εργαςίασ τουσ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ επιλογι του δείκτθ ζγινε, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ Υεδίου «Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ και
Επαγγελματικισ Ηωισ» που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ on-going Αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ, ςφμφωνα με τα οποία , ποςοςτό
60% των ςυμμετεχουςϊν διατιρθςαν τθ κζςθ εργαςίασ τουσ λόγω τθσ παρζμβαςθσ (ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα ζχαναν τθ κζςθ
εργαςίασ τουσ). Ψο ποςοςτό αυτό (60%) αποτελεί τθν τιμι βάςθσ του δείκτθ, ενϊ θ τιμι-ςτόχοσ τζκθκε ςε ποςοςτό 80%, λόγω τθσ
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διαφορετικισ ςτόχευςθσ των παρεμβάςεων προσ γυναίκεσ με χαμθλότερο οικογενειακό ειςόδθμα.
Υθγι ςτοιχείων: ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ ςυμμετεχόντων τθσ ΕΕΨΑΑ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία.

Τ4817
Άνεργεσ που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα
Ενεργθτικϊν Ρολιτικϊν Απαςχόλθςθσ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.
Σριςμόσ:
Άνεργεσ που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, που ςυμμετζχουν ςε
προγράμματα Ενεργθτικϊν Υολιτικϊν Απαςχόλθςθσ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ επιλογι του δείκτθ ζγινε, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ Υεδίου «Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ και
Επαγγελματικισ Ηωισ» που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ on-going Αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ, ςφμφωνα με τα οποία , ποςοςτό
20% των ανζργων γυναικϊν που ςυμμετείχαν ςτθν παρζμβαςθ κατείχε κζςθ εργαςίασ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ. Ψο ποςοςτό
αυτό (20%) αποτελεί τθν τιμι βάςθσ του δείκτθ, ενϊ θ τιμι-ςτόχοσ τζκθκε ςε ποςοςτό 33%, λόγω τθσ διαφορετικισ ςτόχευςθσ των
παρεμβάςεων προσ γυναίκεσ με χαμθλότερο οικογενειακό ειςόδθμα.
Υθγι ςτοιχείων: ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ ςυμμετεχόντων τθσ ΕΕΨΑΑ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία.

Τ4901
Αρικμόσ ςχολείων ςτα οποία το ποςοςτό ΡΕΣ μειϊκθκε κατά τουλάχιςτον 20% του αρχικοφ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Πείωςθ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου, ιδίωσ ςε
γεωγραφικζσ περιοχζσ με υψθλά ποςοςτά ΥΕΧ, δθλϊνοντασ ευνοϊκι μεταβολι.
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ υποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατεφκυνςθ και είναι άμεςα
ςυνδεδεμζνοσ με τισ παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου και τθν εφαρμογι παρεμβάςεων από τουσ δικαιοφχουσ φορείσ.
Υεριφζρειεσ

11Υ
ΥΧΨΕ
ΥΡΑ

ΨΛΠΘ
ΧΩΡΣΟΣ ΕΥ
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ
199

ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ
34

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ
ΠΕΨΑΒΑΧΘ
35
14

ΟΛΓΣΨΕΦΣ
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ
130

5

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ είναι χωρίσ ex ante τιμι βάςθσ. Θ διαδικαςία ποςοτικοποίθςθσ του κα ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τον Λοφνιο 2015 με τθν
ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ επζκταςθσ τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ my school, ωσ εμπροςκοβαροφσ ζργου ςτθ νζα προγραμματικι
περίοδο.
Υθγι ςτοιχείων : Ψθφιακι πλατφόρμα my school
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ μζτρθςθ τθσ ΥΕΧ ςτα ςχολεία κα πραγματοποιείται μζςω τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ my school,
ςτο τζλοσ κάκε ςχολικισ χρονιάσ.

Τ4902
Ροςοςτό αφξθςθσ των ςχολικϊν μονάδων α’ κμιασ και β’κμιασ εκπαίδευςθσ που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο του Νζου Σχολείου
(ΕΑΕΡ)
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: αφξθςθ των ςχολικϊν μονάδων που λειτουργοφν ςτο
πλαίςιο του Ρζου Χχολείου – Ενίςχυςθ των δομϊν και τθσ ποιότθτασ τθσ αϋκμιασ και β’ κμιασ εκπαίδευςθσ, δθλϊνοντασ ευνοϊκι
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μεταβολι. Ωποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατεφκυνςθ και είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με
τισ παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου και τθν εφαρμογι παρεμβάςεων από τουσ δικαιοφχουσ φορείσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχου προκφπτει από τον δείκτθ εκροισ (Δείκτθσ εκροισ μείον υφιςτάμενεσ μονάδεσ/ ςφνολο υφιςτάμενων ςχολικϊν
μονάδων ΕΑΕΥ (δθμοτικά και γυμνάςια)
Ψιμι Βάςθσ: 1.210 μονάδεσ (ΥΑΥ –ΡΑ 503, ΥΧΠ-ΧΕ 232, ΟΑΥ 475)
Για τθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο δείκτθσ αποτελζςματοσ ζχει τιμι βάςθσ 65 και θ τιμι ςτόχου προκφπτει από τον δείκτθ
εκροισ (Δείκτθσ εκροισ μείον υφιςτάμενεσ μονάδεσ / ςφνολο υφιςτάμενων ςχολικϊν μονάδων ΕΑΕΥ (δθμοτικά και γυμνάςια).
Ψιμι Βάςθσ : 65 μονάδεσ (ΧΕ).
Για τθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο δείκτθσ αποτελζςματοσ ζχει τιμι βάςθσ 55 και θ τιμι ςτόχου προκφπτει από τον δείκτθ
εκροισ (Δείκτθσ εκροισ μείον υφιςτάμενεσ μονάδεσ / ςφνολο υφιςτάμενων ςχολικϊν μονάδων ΕΑΕΥ (δθμοτικά και γυμνάςια).
Ψιμι Βάςθσ: 55 μονάδεσ (ΧΕ).
Υεριφζρειεσ

11Υ
ΥΧΨΕ
ΥΡΑ
Υεριφζρειεσ

11Υ
ΥΧΨΕ
ΥΡΑ

ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
ΧΩΡΣΟΣ ΕΥ
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ
1.210

ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ
503

ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
ΧΩΡΣΟΣ ΕΥ
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ

55
ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ

119,55%

39,17%

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ
ΠΕΨΑΒΑΧΘ
232
65

ΟΛΓΣΨΕΦΣ ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ
475

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ
ΠΕΨΑΒΑΧΘ

ΟΛΓΣΨΕΦΣ ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ

184,48%
186,43%

172,96%

Θ τιμι ςτόχοσ και θ τιμι βάςθσ διαφοροποιοφνται ωσ προσ τον τφπο. Θ πρϊτθ εκφράηεται ςε ποςοςτό ενϊ θ δεφτερθ ςε αρικμό.
Αυτό προκφπτει ωσ αναγκαιότθτα από τθν ζκφραςθ του δείκτθ αποτελζςματοσ.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, ΕΩΕ του ΩΥΑΛΚ.
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των
ςυςτθμάτων ΣΥΧ, τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΩΕ) του ΩΥΑΛΚ. Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται από
ακραίεσ τιμζσ, και δεν είναι ευαίςκθτοσ ςε μεγάλθ απόκλιςθ βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ φορείσ.

Τ4903
Ροςοςτό εκπαιδευτικϊν που επιμορφϊκθκαν και χρθςιμοποιοφν ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμόσ των γνϊςεων και των
δεξιοτιτων των εκπαιδευτικϊν δθλϊνοντασ ευνοϊκι μεταβολι. Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ υποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι
προσ τθ ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατεφκυνςθ και είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τισ παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου και τθν
εφαρμογι παρεμβάςεων από τουσ δικαιοφχουσ φορείσ. Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ και δεν είναι ευαίςκθτοσ ςε
μεγάλθ απόκλιςθ τιμϊν.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχου είναι 80%, βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων του ειδικοφ ςτόχου και
απαιτεί παρακολοφκθςθ κατά τθν υλοποίθςθ (Χχολικι καρτζλα, διαδικαςία αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικϊν).
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ τίκεται ςτο 45% απολογιηόμενθ από δράςεισ που χρθματοδοτικθκαν κατά τθν τρζχουςα ΥΥ και αφοροφν
ςε επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςε ΨΥΕ, ςε ςυνδυαςμό με δράςεισ αναβάκμιςθσ εξοπλιςμοφ ΨΥΕ ςε ςχολικζσ μονάδεσ.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, ΛΕΥ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ςε διετι βάςθ,
βάςει των ςυςτθμάτων ΣΥΧ και του Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ (ΛΕΥ).
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Τ4904
Ροςοςτό αφξθςθσ των τάξεων προςχολικισ εκπαίδευςθσ ( προνιπιο )
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ,
δθλϊνοντασ ευνοϊκι μεταβολι. Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ υποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι
κατεφκυνςθ και είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τισ παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου και τθν εφαρμογι παρεμβάςεων από τουσ
δικαιοφχουσ φορείσ.
Υεριφζρειεσ

ΨΛΠΘ
ΒΑΧΘΧ
ΧΩΡΣΟΣ
ΕΥ
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ

ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ
ΑΡΑΥΨ/
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ
ΠΕΨΑΒΑΧΘ

11Υ
ΥΧΨΕ
ΥΡΑ

7.517

1.898

1.843
502

Υεριφζρειεσ

ΨΛΠΘ
ΒΑΧΘΧ
ΧΩΡΣΟΣ
ΕΥ
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ
3.80%

11Υ
ΥΧΨΕ
ΥΡΑ

ΧΕ

ΟΛΓΣΨΕΦΣ
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ
3.776

289
ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ
ΑΡΑΥΨ/
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ
2,58%

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ
ΠΕΨΑΒΑΧΘ
2,73%
3,99%

ΧΕ

ΟΛΓΣΨΕΦΣ
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ
4,94%

2,25%

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι προκφπτει από τον δείκτθ εκροισ (δείκτθσ εκροισ/υφιςτάμενεσ μονάδεσ προςχολικισ). Οόγω του ότι ο αρικμόσ
προνθπιακϊν τάξεων είναι μθδενικόσ (πράγμα που κα κακιςτοφςε τον δείκτθ μθ-λειτουργικό), ωσ τιμι βάςθσ λαμβάνεται ο
ςυνολικόσ αρικμόσ τάξεων προςχολικισ, ο δείκτθσ όμωσ κα μετρά μόνο τισ νζεσ τάξεισ προνθπίου, ςε αντιςτοιχία με τον δείκτθ
εκροισ.
Θ τιμι ςτόχοσ και θ τιμι βάςθσ διαφοροποιοφνται ωσ προσ τον τφπο. Θ πρϊτθ εκφράηεται ςε ποςοςτό ενϊ θ δεφτερθ ςε αρικμό.
Αυτό προκφπτει ωσ αναγκαιότθτα από τθν ζκφραςθ του δείκτθ αποτελζςματοσ. Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ και
δεν είναι ευαίςκθτοσ ςε μεγάλθ απόκλιςθ τιμϊν.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, ΕΩΕ του ΩΥΑΛΚ και ζρευνα πεδίου
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των
ςυςτθμάτων ΣΥΧ, τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΩΕ) του ΩΥΑΛΚ και με ζρευνα πεδίου.

Τ4905
Ροςοςτό ωφελουμζνων φοιτθτϊν που ολοκλθρϊνουν ζγκαιρα τον κφκλο ςπουδϊν
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι : αφξθςθ του ποςοςτοφ ζγκαιρθσ ολοκλιρωςθσ των
ςπουδϊν και ενίςχυςθ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ των ΑμεΑ και ατόμων από ΕΞΣ και χαμθλζσ ειςοδθματικζσ τάξεισ ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ δθλϊνοντασ ευνοϊκι μεταβολι. Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ υποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ
ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατεφκυνςθ και είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τισ παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου και τθν εφαρμογι
παρεμβάςεων από τουσ δικαιοφχουσ φορείσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι:
Υεριφζρειεσ ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ
ΧΩΡΣΟΣ ΕΥ ΑΡΑΥΨ/
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ
ΠΕΨΑΒΑΧΘ

ΟΛΓΣΨΕΦΣ
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ

11Υ
59,47%
56,66%
59,84%
ΥΧΨΕ
56,66%
ΥΡΑ
59,47%
Θ τιμι ςτόχου του δείκτθ κυμαίνεται από 70-85%. Θ ζννοια του «ζγκαιρα» ορίηεται ωσ ν+2 ςφμφωνα με τον Ρόμο.
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Υεριφζρειεσ

ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
ΧΩΡΣΟΣ ΕΥ
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ

11Υ
ΥΧΨΕ
ΥΡΑ

ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ
ΑΡΑΥΨ/
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ
ΠΕΨΑΒΑΧΘ

ΟΛΓΣΨΕΦΣ
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ

80%

80%
80%

80%

80%

Υθγι ςτοιχείων : ςυςτιματα του ΩΥΑΛΚ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των
ςυςτθμάτων του ΩΥΑΛΚ.

Τ4906
Ροςοςτό ωφελουμζνων που απαςχολοφνται ωσ ερευνθτζσ ι ςε πεδίο ςχετικό με τθν ζρευνά τουσ ζνα χρόνο μετά τθν λιξθ τθσ
παρζμβαςθσ.
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι : Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ τθσ τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ, μζςω τθσ ενδυνάμωςθσ του ανκρϊπινου ερευνθτικοφ δυναμικοφ δθλϊνοντασ ευνοϊκι μεταβολι. Σ δείκτθσ
αποτελζςματοσ υποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατεφκυνςθ και είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ
με τισ παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου και τθν εφαρμογι παρεμβάςεων από τουσ δικαιοφχουσ φορείσ. Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται
από ακραίεσ τιμζσ και δεν είναι ευαίςκθτοσ ςε μεγάλθ απόκλιςθ τιμϊν.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αφορά τουσ ωφελοφμενουσ που ιδθ εργάηονται ωσ ερευνθτζσ (μζλθ ΔΕΥ κλπ. Χφνολο 1.000 άτομα).
Θ τιμι ςτόχοσ διερευνά τα αποτελζςματα του ερευνθτικοφ ζργου ςτθν εργαςιακι/ερευνθτικι εξζλιξθ των ωφελουμζνων,
Υαρακολουκείται α) κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ και β) μετά τθν λιξθ τθσ μζςω Ζρευνασ Υεδίου. Θ τιμι ςτόχοσ αποτελεί
προγραμματικι υπόκεςθ εργαςίασ (λόγω ζλλειψθσ αντίςτοιχων ςτοιχείων ι μετριςεων κατά τθν περίοδο 2007-2013) και ζχει ωσ
εξισ: Ωσ ερευνθτζσ κα απαςχολοφνται το ςφνολο των ωφελουμζνων που απαςχολοφνται ιδθ ωσ ερευνθτζσ +20% των υποψθφίων
διδακτόρων + 8% των μεταπτυχιακϊν ερευνθτϊν.
Υεριφζρειεσ ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ ΟΛΓΣΨΕΦΣ
ΧΩΡΣΟΣ ΕΥ ΑΡΑΥΨ/
ΠΕΨΑΒΑΧΘ
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ
11Υ
ΥΧΨΕ
ΥΡΑ
Υεριφζρειεσ

26,8%

26,8%

ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
ΧΩΡΣΟΣ ΕΥ
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ

26,8%
ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ
ΑΡΑΥΨ/
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ

11Υ
ΥΧΨΕ
ΥΡΑ

39%

39%

26,8%
26,8%

26,8%

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ
ΠΕΨΑΒΑΧΘ

ΟΛΓΣΨΕΦΣ
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ

39%
39%

39%

39%

Υθγι ςτοιχείων : ςυςτιματα τθσ ΓΓΕΨ κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ και μετά τθν λιξθ τθσ μζςω Ζρευνασ Υεδίου.
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των
ςυςτθμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ & Ψεχνολογίασ (ΓΓΕΨ) κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ και μετά τθν λιξθ τθσ μζςω
Ζρευνασ Υεδίου.

Τ4907
Ροςοςτό φοιτθτϊν που πραγματοποιοφν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ ςε επιχειριςεισ .
Σριςμόσ: Σ ειδικόσ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι : Αφξθςθ των ςυνεργαςιϊν των Λδρυμάτων
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τον επιχειρθματικό κόςμο δθλϊνοντασ ευνοϊκι μεταβολι. . Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ υποδθλϊνει
με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατεφκυνςθ και είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τισ παρεμβάςεισ του
ειδικοφ ςτόχου και τθν εφαρμογι παρεμβάςεων από τουσ δικαιοφχουσ φορείσ. Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, δεν
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είναι ευαίςκθτοσ ςε μεγάλθ απόκλιςθ τιμϊν και είναι χωρίσ ex ante τιμι-ςτόχο και βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ ποςοτικοποίθςθ του δείκτθ κα ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τζλουσ Δεκεμβρίου 2014, μζςω του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ
πρακτικισ άςκθςθσ ΑΨΟΑΧ, το οποίο βρίςκεται ςε επιχειρθςιακι λειτουργία από το 2013.
Υθγι ςτοιχείων : ςφςτθμα ΑΨΟΑΧ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ του δείκτθ κα γίνεται ςε ετιςια βάςθ μζςω του ςυςτιματοσ ΑΨΟΑΧ, ςτο οποίο
όλα τα γραφεία πρακτικισ άςκθςθσ των ΑΕΛ καταχωρίηουν ςτοιχεία μζςω των οποίων μπορεί να μετρθκεί ο εν λόγω δείκτθσ και κα
επιβεβαιϊνεται μζςω διαςταφρωςθσ με τα ςχετικά ςτοιχεία τθσ ΑΔΛΥ και του ΩΥΑΛΚ.

Τ4908
Ροςοςτό αφξθςθσ ςυμμετεχόντων ατόμων (16-66+) ςε προγράμματα δια βίου μάκθςθσ και δεφτερθσ ευκαιρίασ που
πιςτοποιικθκαν.
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι : Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθ δια βίου μάκθςθ του
πλθκυςμοφ (16-66+ ετϊν) με πιςτοποίθςθ προςόντων και διαςφνδεςθ τυπικισ, θ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ δθλϊνοντασ
ευνοϊκι μεταβολι.
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ υποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατεφκυνςθ και είναι άμεςα
ςυνδεδεμζνοσ με τισ παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου και τθν εφαρμογι παρεμβάςεων από τουσ δικαιοφχουσ φορείσ. Σ δείκτθσ
δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ και δεν είναι ευαίςκθτοσ ςε μεγάλθ απόκλιςθ τιμϊν.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 0 κακϊσ δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία για τθν περίοδο 2007-2013.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 35%.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Πάκθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των
ςυςτθμάτων ΣΥΧ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δια Βίου Πάκθςθσ.

Τ4909
Ροςοςτό ωφελουμζνων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα μακθτείασ ςτο ςφνολο των μακθτϊν/ςπουδαςτϊν/αποφοίτων
ΕΡΑΛ, ΣΕΚ, ΛΕΚ κλπ.
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι : Αφξθςθ των μακθτϊν /ςπουδαςτϊν/αποφοίτων που
ςυμμετζχουν ςε προγράμματα μακθτείασ δθλϊνοντασ ευνοικι μεταβολι.. Ωποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ
ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατεφκυνςθ και είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τισ παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου και τθν εφαρμογι
παρεμβάςεων από τουσ δικαιοφχουσ φορείσ. Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ και δεν είναι ευαίςκθτοσ ςε μεγάλθ
απόκλιςθ τιμϊν.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ τιμι ςτόχου του δείκτθ τίκεται ςτο 35%. Ξατά τθν υλοποίθςθ, θ τιμι του δείκτθ κα προκφπτει από τον δείκτθ εκροισ (δείκτθσ
εκροισ/ςφνολο μακθτϊν/ςπουδαςτϊν/αποφοίτων ΕΥΑΟ, ΧΕΞ, ΛΕΞ κλπ).
Θ ποςοτικοποίθςθ τθσ τιμισ βάςθσ κα ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ το τζλοσ Παρτίου 2015, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του
εμπροςκοβαροφσ ζργου τθσ «Επζκταςθσ τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ my school».
Υθγι ςτοιχείων : ψθφιακι πλατφόρμα my school
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετιςια.. Θ
πλατφόρμα κα καταγράψει ςτοιχεία για τθ φοίτθςθ ςε ΕΥΑΟ, ΧΕΞ και ΛΕΞ. Ειδικά ςτισ ΧΕΞ και ςτα ΕΥΑΟ θ μακθτεία κα ξεκινιςει το
2016, ςυνεπϊσ ο δείκτθσ κα μετρθκεί το 2016.

Τ4818
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Ροςοςτό Ενεργοποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ
Σριςμόσ:
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Υθγι ςτοιχείων :
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων:

Ειδικοί Δείκτεσ Εκροϊν
T4854
Άνεργοι που δεν ζχουν ενταχκεί ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ
Σριςμόσ: Άνεργοι που δεν ζχουν ενταχκεί ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι του υπολογίηεται ωσ ποςοςτό 60% επί του ςυνολικοφ αρικμοφ των ωφελουμζνων
ανζργων.
Θ τιμι του υπολογίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αντίςτροφθ ςχζςθ που παρατθρείται μεταξφ εκπαιδευτικοφ επιπζδου και
ποςοςτϊν ανεργίασ,
Υθγι ςτοιχείων : ΣΑΕΔ, ΛΨΩΕ Διόφαντοσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία, μζςω
ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ ςυμμετεχόντων του δικαιοφχων
Τ4850
Άνεργοι , ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια ανζργων, 30-44 ετϊν
Σριςμόσ: Άνεργοι, ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια ανζργων, 30-44 ετϊν
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι του υπολογίηεται ωσ ποςοςτό 60% επί του ςυνολικοφ αρικμοφ των ωφελουμζνων
ανζργων.
Θ τιμι του υπολογίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ ανζργων βρίςκεται ςτθν θλικιακι ομάδα 30-44 ετϊν
Υθγι ςτοιχείων : ΣΑΕΔ, ΛΨΩΕ Διόφαντοσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία, μζςω
ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ ςυμμετεχόντων των δικαιοφχων.

Τ4844
Συμμετζχοντεσ ζωσ 24 ετϊν
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν ςυνδζεται με τθν παρακολοφκθςθ των εκροϊν των παρεμβάςεων που γίνονται ςτο πλαίςιο του
ειδικοφ ςτόχου (i) που αναφζρεται ςε παρεμβάςεισ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του Χχεδίου Εγγφθςθ για τθ Ρεολαία και ςτισ
δεςμεφςεισ που απορρζουν από αυτό.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι του υπολογίηεται ςε 72.000 άτομα εκ των οποίων 60% γυναίκεσ (περίπου 43.200
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άτομα).
Υθγι ςτοιχείων : ΣΑΕΔ, ΛΡΧΕΨΕ , ΕΩσ ΕΞΨ – ςφςτθμα ΛΨΩΕ ΔΛΣΦΑΡΨΣΧ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία βάςει των
ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ ςυμμετεχόντων των δικαιοφχων.

Τ4845
Συμμετζχοντεσ 25 ζωσ 29 ετϊν
Σριςμόσ : Σ δείκτθσ εκροϊν ςυνδζεται με τθν παρακολοφκθςθ των εκροϊν των παρεμβάςεων που γίνονται ςτο πλαίςιο του
ειδικοφ ςτόχου (ii) που αναφζρεται ςε παρεμβάςεισ τθσ ΥΑΡ για τθν θλικιακι ομάδα 25-29 ετϊν.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι του υπολογίηεται περίπου ςε 39.000 άτομα εκ των οποίων 60% γυναίκεσ (περίπου
23.300 άτομα) .
Υθγι ςτοιχείων : ΣΑΕΔ, ΛΡΧΕΨΕ , ΕΩσ ΕΞΨ – ςφςτθμα ΛΨΩΕ ΔΛΣΦΑΡΨΣΧ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία βάςει των
ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ ςυμμετεχόντων των δικαιοφχων.

Τ4853
Αρικμόσ ςυςτθμικϊν παρεμβάςεων για τθν ενίςχυςθ των κεςμϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθσ πρόνοιασ που δθμιουργοφνται ι
αναβακμίηονται.
Σριςμόσ : Σ δείκτθσ αναφζρεται ςε ζργα που υλοποιοφνται από φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςε ςυμφωνία με όςα
περιγράφονται ςτα μεκοδολογικά ζγγραφα τθσ Ε.Ε. (Guidance Document on Indicators of Public Administration Capacity Building)
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ εκροϊν ζχει τιμι ςτόχου 6 και καλφπτει τισ 1-6 ςυςτθμικζσ παρεμβάςεισ . Θ τιμι προςδιορίςτθκε μετά από διαβοφλευςθ
με επιτελικζσ υπθρεςίεσ και φορείσ, για τθ διάγνωςθ νζων αναγκϊν, κακϊσ και από τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ
διεκνείσ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ.
Πε βάςθ τθν υλοποίθςθ ςε εκνικό επίπεδο, ο δείκτθσ δεν μπορεί να επιμεριςτεί ςε κάκε Υεριφζρεια κακϊσ θ εκάςτοτε
παρζμβαςθ κα υλοποιείται ςε εκνικό επίπεδο, οι δράςεισ δεν χωροκετοφνται ςε τφπουσ περιφερειϊν λόγω του χαρακτιρα τουσ
και οι τιμζσ των δεικτϊν παρακολοφκθςθσ δεν επιμερίηονται ανά τφπο Υεριφζρειασ.
Υθγι ςτοιχείων : Διαχειριςτικι Αρχι
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία , μζςω τθσ
ςυγκζντρωςθσ ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι των ςτοιχείων των ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ των Δικαιοφχων.

Τ4851
Ωφελοφμενοι τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του ΕΕΕ που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ εργαςιακισ και κοινωνικισ (επαν)ζνταξθσ
Σριςμόσ: Ωφελοφμενοι τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του ΕΕΕ που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ εργαςιακισ και κοινωνικισ (επαν)ζνταξθσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει το ςυνολικό αρικμό των ωφελουμζνων τθσ πιλοτικισ
εφαρμογισ του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ – ΕΕΕ που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ εργαςιακισ και κοινωνικισ (επαν)ζνταξθσ.
Υθγι ςτοιχείων: ΕΛΕΑΔ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία, βάςει του
ςυςτιματοσ του Δικαιοφχου/ ΕΛΕΑΔ.

159

Τ4852
Αρικμόσ Ρεριφερειακϊν Μθχανιςμϊν που δθμιουργοφνται
Σριςμόσ: Αρικμόσ Υεριφερειακϊν Πθχανιςμϊν που δθμιουργοφνται
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι του ανζρχεται ςε 13 Υεριφερειακοφσ Πθχανιςμοφσ.
Υθγι ςτοιχείων : ΕΩΞΕΞΣ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία μζςω των
ςυςτθμάτων ςυγκζντρωςθσ ςτοιχείων ςυμμετεχόντων των Δικαιοφχων και τθσ ΕΩΞΕΞΣ.

Τ4855
Αρικμόσ υποςτθριηόμενων νζων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων ςυνεταιριςτικϊν
επιχειριςεισ και επιχειριςεων τθσ κοινωνικισ οικονομίασ)
Σριςμόσ : Αρικμόσ υποςτθριηόμενων νζων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων
ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεισ και επιχειριςεων τθσ κοινωνικισ οικονομίασ)
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ τιμι του εκτιμάται ςε 750 νζεσ επιχειριςεισ
Υθγι ςτοιχείων : ΕΩΞΕΞΣ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία μζςω των
ςυςτθμάτων ςυγκζντρωςθσ ςτοιχείων ςυμμετεχόντων των Δικαιοφχων και τθσ ΕΩΞΕΞΣ.

Τ4951
Αρικμόσ ςχολείων ςτα οποία εφαρμόηονται δράςεισ μείωςθσ τθσ ΡΕΣ
Σριςμόσ: Σ ειδικόσ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με το δείκτθ αποτελζςματοσ : αρικμόσ ςχολείων ςτα οποία το
ποςοςτό ΥΕΧ μειϊκθκε κατά τουλάχιςτον 20% του αρχικοφ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ εκροϊν ζχει τιμι βάςθσ 0 και ο υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου πραγματοποιείται με βάςθ το ςτακμιςμζνο Πζςο
Ποναδιαίο Ξόςτοσ (ΠΠΞ) αντίςτοιχων δράςεων ανά Χχολείο τθσ περιόδου 2007-2013 (Δράςεισ αναφορικά με Διαπολιτιςμικι,
Φομά, Πετανάςτεσ, Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Υροτεραιότθτασ (ΗΕΥ), Πουςουλμανόπαιδεσ).
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςχολείων για το δείκτθ Αρικμόσ ςχολείων ςτα οποία εφαρμόηονται δράςεισ μείωςθσ τθσ ΥΕΧ (πλθν
τθσ ΥΧΨΕ και ΥΡΑ) είναι ςτο ςφνολο 499 ςχολεία. Θ κατανομι ςχολικϊν μονάδων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερεσ
αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 86, ςτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ χωρίσ τθ Χτ. Ελλάδα είναι 88 και ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ
περιφζρειεσ είναι 325 ςχολικζσ μονάδεσ. Χτθν περιφζρεια Χτ. Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 35 ςχολικζσ μονάδεσ. Χτθν
περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου είναι 11 ςχολικζσ μονάδεσ.
Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ (ΛΕΥ), Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΩΕ) του
ΩΥΑΛΚ, και του ΛΨΩΕ Διόφαντοσ.
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ςε ετιςια βάςθ,
βάςει των ςυςτθμάτων ΣΥΧ, του Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ (ΛΕΥ), τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν
Δράςεων (ΕΩΕ) του ΩΥΑΛΚ, και του ΛΨΩΕ Διόφαντοσ.

Τ4952
Αρικμόσ ςχολικϊν μονάδων που ζχουν ενταχκεί ςτο πλαίςιο του Νζου Σχολείου (ΕΑΕΡ)
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Σριςμόσ : Σ δείκτθσ είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με το δείκτθ αποτελζςματοσ : ποςοςτό αφξθςθσ των ςχολικϊν μονάδων α’ κμιασ και
β ‘κμιασ εκπαίδευςθσ που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο του Ρζου Χχολείου (ΕΑΕΥ).
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ εκροϊν ζχει τιμι βάςθσ 1.210.
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου πραγματοποιείται με βάςθ το ςτακμιςμζνο Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ (ΠΠΞ) αντίςτοιχων
δράςεων του Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ Υρογράμματοσ (ΕΑΕΥ) ανά Χχολείο 2007-2013 (101.524 €) μειωμζνο κατά
40% λόγω επαναπροςδιοριςμοφ του περιεχομζνου των δράςεων του Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ Υρογράμματοσ
(ΕΑΕΥ) και αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ του εκνικοφ Υ/Ω ςε αυτζσ.
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ ςχολικϊν μονάδων για το δείκτθ Αρικμόσ ςχολικϊν μονάδων που ζχουν ενταχκεί ςτο πλαίςιο του Ρζου
Χχολείου (ΕΑΕΥ) (πλθν τθσ ΥΧΨΕ και ΥΡΑ) είναι 2.657. Θ κατανομι των ςχολικϊν μονάδων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο
αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 700, ςτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 660 και ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 1.297 ςχολικζσ
μονάδεσ. Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ ςχολικϊν μονάδων είναι 186. Χτθν περιφζρεια Ροτίου
Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ ςχολικϊν μονάδων είναι ςτο ςφνολο 60 ςχολικζσ μονάδεσ.

Υεριφζρειεσ ΨΛΠΘ ΧΩΡΣΟΣ
ΕΥ ΑΡΑΔΕΔΒΠ
11Υ
2.657
ΥΧΨΕ
ΥΡΑ

ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ
700

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ ΟΛΓΣΨΕΦΣ
ΠΕΨΑΒΑΧΘ
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ
660
1.297
186

60

Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΩΕ) του ΩΥΑΛΚ.
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετιςια βάςει των
ςυςτθμάτων ΣΥΧ, τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΩΕ) του ΩΥΑΛΚ. Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ
τιμζσ, βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ.

Τ4953
Εκπαιδευτικοί που επιμορφϊνονται ςτθν αξιοποίθςθ ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (ΕΑΕΡ) (ςυμμετοχζσ)
Σριςμόσ: Σ ειδικόσ δείκτθσ είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με το δείκτθ αποτελζςματοσ: Υοςοςτό εκπαιδευτικϊν που επιμορφϊκθκαν
και χρθςιμοποιοφν ΨΥΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ εκροϊν ζχει τιμι βάςθσ 0. Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου πραγματοποιείται με βάςθ το ςτακμιςμζνο Πζςο Ποναδιαίο
Ξόςτοσ (ΠΠΞ) αντίςτοιχων δράςεων τθσ περιόδου 2007-2013.
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι ςτο ςφνολο 77.953 ωφελοφμενοι εκπαιδευτικοί. Θ κατανομι των
ωφελουμζνων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 13.382, ςτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 13.735
και ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 50.836 ωφελοφμενοι εκπαιδευτικοί.
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ ωφελουμζνων είναι ςτο ςφνολο 5.463 ςχολικζσ μονάδεσ.
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ ωφελουμζνων είναι ςτο ςφνολο 1.772 ςχολικζσ μονάδεσ.
Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ (ΛΕΥ), ΛΨΩΕ Διόφαντοσ.
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των
ςυςτθμάτων ΣΥΧ, του Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ (ΛΕΥ), και ΛΨΩΕ Διόφαντοσ..

Τ4954
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Αρικμόσ νζων τάξεων προςχολικισ εκπαίδευςθσ (προνιπιο)
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με το δείκτθ αποτελζςματοσ: Υοςοςτό αφξθςθσ των τάξεων προςχολικισ
εκπαίδευςθσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ εκροϊν ζχει τιμι βάςθσ 0.
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ για το δείκτθ Αρικμόσ νζων τάξεων προςχολικισ εκπαίδευςθσ που υποςτθρίηονται (προνιπιο) (πλθν τθσ
ΥΧΨΕ και ΥΡΑ) είναι 286. Θ κατανομι ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 50, ςτισ περιφζρειεσ ςε
μετάβαςθ 50 και ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 186.
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 20.
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 6.
Σ υπολογιςμόσ πραγματοποιείται με βάςθ ποςόςτωςθ 75% για τα προνιπια ςτον ςυνολικό Υ/Ω τθσ δράςθσ και το εκτιμϊμενο
Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ (ΠΠΞ) τάξεων προνθπίου για μια 7ετία ανζρχεται ςτο ποςό (14.000Χ7= 98.000€)
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, Ειδικι Ωπθρεςία Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΩΕ) του ΩΥΑΛΚ.
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των
ςυςτθμάτων ΣΥΧ, τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΩΕ) του ΩΥΑΛΚ. Σ δείκτθσ βαςίηεται ςε πλθροφορία που
ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ.
Τ4955
Αρικμόσ φοιτθτϊν που λαμβάνουν υποςτιριξθ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : Υοςοςτό ωφελουμζνων φοιτθτϊν που
ολοκλθρϊνουν ζγκαιρα τον κφκλο ςπουδϊν.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0 .
Σ δείκτθσ είναι χωρίσ ex ante τιμι ςτόχο.
Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, Μδρυμα Ξρατικϊν Ωποτροφιϊν (ΛΞΩ)
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των
ςυςτθμάτων ΣΥΧ και του Λδρφματοσ Ξρατικϊν Ωποτροφιϊν (ΛΞΩ).

Τ4956
Αρικμόσ υποτροφιϊν
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : Υοςοςτό ωφελουμζνων φοιτθτϊν που
ολοκλθρϊνουν ζγκαιρα τον κφκλο ςπουδϊν.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0.
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων για το δείκτθ Αρικμόσ υποτροφιϊν (πλθν τθσ ΥΧΨΕ και ΥΡΑ) είναι 8.589
ωφελοφμενοι. Θ κατανομι των ωφελουμζνων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 1.475, ςτισ
περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 1.513 και ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 5.601 ωφελοφμενοι.
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι 602 ωφελοφμενοι.
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι 195 ωφελοφμενοι.
Σ αρικμόσ υποτροφιϊν υπολογίηεται με βάςθ το Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ προπτυχιακισ υποτροφίασ ΛΞΩ 2007-13, (1.522€)
προςαυξθμζνο κατά 40% με βάςθ βαρφτθτασ επί του ςυνολικοφ π/υ τθσ δράςθσ τθσ ενίςχυςθσ για τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ των
ςπουδϊν.
Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, ΛΞΩ.
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των
ςυςτθμάτων ΣΥΧ και του Λδρφματοσ Ξρατικϊν Ωποτροφιϊν (ΛΞΩ).

Τ4957
Αρικμόσ υποτροφιϊν ςε φοιτθτζσ ΑμεΑ ι από ΕΚΟ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : Υοςοςτό ωφελουμζνων φοιτθτϊν που
ολοκλθρϊνουν ζγκαιρα τον κφκλο ςπουδϊν.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0.
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων για το δείκτθ Αρικμόσ υποτροφιϊν ςε φοιτθτζσ ΑμεΑ ι από ΕΞΣ (πλθν τθσ ΥΧΨΕ και
ΥΡΑ) είναι 2.179 ωφελοφμενοι. Θ κατανομι των ωφελουμζνων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ
374, ςτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 384 και ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 1.421 ωφελοφμενοι.
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι 153 ωφελοφμενοι.
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι 50 ωφελοφμενοι.
Σ αρικμόσ υποτροφιϊν ςε φοιτθτζσ Αμεα ι από ΕΞΣ υπολογίηεται με βάςθ το Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ προπτυχιακισ υποτροφίασ
ΛΞΩ 2007-13, (1.522€) προςαυξθμζνο κατά 60% (ενίςχυςθ για τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν).
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, Μδρυμα Ξρατικϊν Ωποτροφιϊν (ΛΞΩ).
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των
ςυςτθμάτων ΣΥΧ και του Λδρφματοσ Ξρατικϊν Ωποτροφιϊν (ΛΞΩ). Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε πλθροφορία
που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ

Τ4958
Αρικμόσ ωφελουμζνων από δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ ζρευνασ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : Υοςοςτό ωφελουμζνων που
απαςχολοφνται ωσ ερευνθτζσ ι ςε πεδίο ςχετικό με τθν ζρευνά τουσ ζνα χρόνο μετά τθν λιξθ τθσ παρζμβαςθσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0.
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων ερευνθτϊν για τον δείκτθ Αρικμόσ ωφελουμζνων από δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ ζρευνασ
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (πλθν τθσ ΥΧΨΕ και ΥΡΑ) είναι ςτο ςφνολο 3.415. Θ κατανομι των ωφελουμζνων ανά περιφζρεια
είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 586, ςτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 602 και ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ
περιφζρειεσ 2.227 ωφελοφμενοι.
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων ερευνθτϊν είναι 239 ωφελοφμενοι..
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 78 ωφελοφμενοι.
Σ υπολογιςμόσ προκφπτει από τον ςυνολικό προγραμματιςμό ΓΓΕΨ (ΑΥ 6,8,9): 2.232 προβλεπόμενα ερευνθτικά ζργα: 500 με 4
ερευνθτζσ /ζργο και 1.732 με 1 ερευνθτι/ζργο. Χφνολο ερευνθτϊν : 3.732 – 40% γυναίκεσ. ΠΠΞ ζργου: 35.832,29€, ΠΠΞ
ερευνθτι 21.436,23€..
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, ΓΓΕΨ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των
ςυςτθμάτων ΣΥΧ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ & Ψεχνολογίασ. Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε
πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ

Τ4959
Αρικμόσ ωφελουμζνων γυναικϊν από δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ ζρευνασ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ
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Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : Υοςοςτό ωφελουμζνων που
απαςχολοφνται ωσ ερευνθτζσ ι ςε πεδίο ςχετικό με τθν ζρευνά τουσ ζνα χρόνο μετά τθν λιξθ τθσ παρζμβαςθσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0.
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων ερευνθτϊν για τον δείκτθ Αρικμόσ ωφελουμζνων γυναικϊν από δράςεισ ενίςχυςθσ
τθσ ζρευνασ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (πλθν τθσ ΥΧΨΕ και ΥΡΑ) είναι ςτο ςφνολο 1.366. Θ κατανομι των ωφελουμζνων ανά
περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 234, ςτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 241 και ςτισ λιγότερο
ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 891 ωφελοφμενοι..
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων ερευνθτϊν είναι 96 ωφελοφμενεσ..
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 31 ωφελοφμενεσ.
Σ υπολογιςμόσ προκφπτει με ποςόςτωςθ (βαρφτθτα) 40% από τθν τιμι του ειδικοφ δείκτθ εκροϊν Ψ4958.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, ΓΓΕΨ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των
ςυςτθμάτων ΣΥΧ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ & Ψεχνολογίασ. Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε
πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ

Τ4960
Φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα πρακτικισ άςκθςθσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : ποςοςτό φοιτθτϊν που
πραγματοποιοφν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ ςε επιχειριςεισ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0.
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων ερευνθτϊν για τον δείκτθ είναι ςτο ςφνολο του 51.851 ωφελοφμενοι.
Θ κατανομι των ωφελουμζνων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 8.901 ωφελοφμενοι, ςτισ
περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 9.136 ωφελοφμενοι και ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 33.814 ωφελοφμενοι..
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων είναι 3.634 ωφελοφμενοι..
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 1.179 ωφελοφμενοι..
Σ υπολογιςμόσ προκφπτει με βάςθ το ςτακμιςμζνο Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ (ΠΠΞ) αντίςτοιχων δράςεων 2007-2013.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ.
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των
ςυςτθμάτων ΣΥΧ. Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ φορείσ

Τ4961
Άτομα (16-66+) που παρακολουκοφν προγράμματα δια βίου μάκθςθσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : ποςοςτό αφξθςθσ ςυμμετεχόντων
ατόμων (16-66+) ςε προγράμματα δια βίου μάκθςθσ και δεφτερθσ ευκαιρίασ, που πιςτοποιικθκαν.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0.
Ψιμι ςτόχοσ: ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων ερευνθτϊν για τον δείκτθ Άτομα (16-66+) που παρακολουκοφν
προγράμματα δια βίου μάκθςθσ (πλθν τθσ ΥΧΨΕ και ΥΡΑ) είναι ςτο ςφνολο 195.214 ωφελοφμενοι.
Θ κατανομι των ωφελουμζνων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 33.511 ωφελοφμενοι, ςτισ
περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 34.396 ωφελοφμενοι και ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 127.307 ωφελοφμενοι..
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων είναι 13.681 ωφελοφμενοι..
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 4.439 ωφελοφμενοι. .
Σ υπολογιςμόσ προκφπτει με βάςθ το ςτακμιςμζνο Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ (ΠΠΞ) αντίςτοιχων δράςεων 2007-2013.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ και Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Πάκθςθσ (ΓΓΔΒΠ).
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των
ςυςτθμάτων ΣΥΧ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δια Βίου Πάκθςθσ (ΓΓΔΒΠ). Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε
πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ

Τ4962
Αρικμόσ μακθτϊν/ςπουδαςτϊν/αποφοίτων (ΕΡΑΛ, ΣΕΚ, ΛΕΚ κλπ) που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα μακθτείασ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : Υοςοςτό ωφελουμζνων που
ςυμμετζχουν ςε προγράμματα μακθτείασ ςτο ςφνολο των μακθτϊν/ςπουδαςτϊν/αποφοίτων ΕΥΑΟ, ΧΕΞ, ΛΕΞ κλπ. .
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0.
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων για τον δείκτθ είναι ςτο ςφνολο 130.099 ωφελοφμενοι..
Θ κατανομι των ωφελουμζνων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 22.333 ωφελοφμενοι, ςτισ
περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 22.923 ωφελοφμενοι και ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 84.843 ωφελοφμενοι..
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων είναι 9.118 ωφελοφμενοι..
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 2.958 ωφελοφμενοι. .
Σ υπολογιςμόσ προκφπτει με βάςθ το ςτακμιςμζνο Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ (ΠΠΞ) από το Εκνικό Χχζδιο Πακθτείασ.
Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, ΩΕΡ, Δ/νςθ β’κμιασ του ΩΥΑΛΚ, ΓΓΔΒΠ, ΛΡΕΔΒΠ.
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των
ςυςτθμάτων ΣΥΧ, του Ωπ. Εμπορικισ Ραυτιλίασ (ΩΕΡ), τθσ Δ/νςθσ β’κμιασ, του Ωπ.Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (ΩΥΑΛΚ), τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Δια βίου Πάκθςθσ (ΓΓΔΒΠ) και του Λδρφματοσ Ρεολαίασ και Δια Βίου Πάκθςθσ (ΛΡΕΔΒΠ).

Τ4963
Άτομα (16-66+) που παρακολοφκθςαν προγράμματα δεφτερθσ ευκαιρίασ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : ποςοςτό αφξθςθσ ςυμμετεχόντων
ατόμων (16-66+) ςε προγράμματα δια βίου μάκθςθσ και δεφτερθσ ευκαιρίασ, που πιςτοποιικθκαν.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0.
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων για τον δείκτθ Άτομα (16-66+) που παρακολοφκθςαν προγράμματα δεφτερθσ
ευκαιρίασ (πλθν τθσ ΥΧΨΕ και ΥΡΑ) είναι ςτο ςφνολο 25.210 ωφελοφμενοι.
Θ κατανομι των ωφελουμζνων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 4.328 ωφελοφμενοι, ςτισ
περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 4.442 ωφελοφμενοι και ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 16.440 ωφελοφμενοι..
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων είναι 1.767 ωφελοφμενοι..
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 573 ωφελοφμενοι. .
Σ υπολογιςμόσ προκφπτει με βάςθ το ςτακμιςμζνο Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ (ΠΠΞ) αντίςτοιχων δράςεων 2007-2013.
Υθγι ςτοιχείων :ΣΥΧ, Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Πάκθςθσ (ΓΓΔΒΠ).
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των
ςυςτθμάτων ΣΥΧ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δια Βίου Πάκθςθσ (ΓΓΔΒΠ). Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε
πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ

Τ4847
Υπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ
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*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+

Τ4848
Μελζτεσ – εμπειρογνωμοςφνεσ –ζρευνεσ-αξιολογιςεισ
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+

Τ4846
Εκδθλϊςεισ (Συνζδρια, Θμερίδεσ και άλλων ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ)
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘ ΔΘΜΟΣΛΟΥ ΤΟΜΕΑ 2013-2020»
Ειδικοί Δείκηες Αποηελέζμαηος
T4601
Αρικμόσ φορζων των οποίων θ λειτουργία αναβακμίηεται με τθ χριςθ ςυςτθμάτων ΤΡΕ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ ςυνδζεται με τον δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων ΨΥΕ για τθν
υποςτιριξθ οριηόντιων λειτουργιϊν των δθμόςιων φορζων».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ είναι 3 και αφορά ςτθν θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων ςτθν εςωτερικι λειτουργία των υπουργείων Διοικθτικισ
Πεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων και Υροςταςίασ του Υολίτθ.
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 25 και αφορά ςτθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ 18 υπουργείων και 7
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων με τθ χριςθ ςυςτθμάτων ΨΥΕ, χωρίσ να αποκλείεται θ περαιτζρω αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ των
φορζων που ζχουν τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ και ςυμμετζχουν ςτθν τιμι βάςθσ του δείκτθ
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

T4602
Αρικμόσ μθτρϊων δθμόςιου τομζα που διαλειτουργοφν
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ ςυνδζεται με τον δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ μθτρϊων και υπθρεςιϊν
του Δθμόςιου Ψομζα».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ είναι 8 και προκφπτει από τθ διαλειτουργικότθτα των κάτωκι μθτρϊων:
1. κοινωνικισ αςφάλιςθσ – λθξιαρχείου
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

μθτρϊου Αςτυνομίασ – λθξιαρχείου
μθτρϊου Ενιαίασ Αρχισ Υλθρωμισ - κοινωνικισ αςφάλιςθσ – φορολογουμζνων
ΛΞΑ – μθτρϊου ΓΓΥΧ
ΓΕΠΘ – Taxisnet - κοινωνικισ αςφάλιςθσ,
ΕΧΩΔΘΧ - Taxisnet (φυςικά και νομικά πρόςωπα)
ΞΕΥ - κοινωνικισ αςφάλιςθσ – λθξιαρχείου
ΕΔΕΨ - μθτρϊο απογραφισ Δθμοςίων Ωπαλλιλων

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 70 και αφορά: α) ςτθ διαλειτουργικότθτα των 4 βαςικϊν μθτρϊων βάςει κοινοφ
προτφπου κακϊσ και β) ςτθ διαλειτουργικότθτα μθτρϊων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ για τθν απλοφςτευςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν.
Σι δράςεισ διαλειτουργικότθτασ των μθτρϊων αποτυπϊνονται ςτο ςτρατθγικό κείμενο και ςτο ςχζδιο δράςθσ για τθν Θλεκτρονικι
Διακυβζρνθςθ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

T4603
Αρικμόσ ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ που παρζχονται ςτουσ πολίτεσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ υπθρεςιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ
που παρζχονται πλιρωσ θλεκτρονικά».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 1 και αφορά ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ taxisnet με το οποίο προςφζρονται θλεκτρονικζσ
υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ. Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 είναι 2 και αφορά ςτθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ που κα προωκεί
τθν πολιτοκεντρικι εξυπθρζτθςθ από τθ Δθμόςια Διοίκθςθ ςε όλο το εφροσ ενόσ τρικαναλικοφ ςυςτιματοσ εξυπθρζτθςθσ
(τθλζφωνο, φυςικι παρουςία – ΞΕΥ, Διαδίκτυο), χωρίσ να αποκλείεται θ εκ νζου αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ του taxisnet που ζχει
ιδθ τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ και ςυμμετζχει ςτθν τιμι βάςθσ του δείκτθ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

T4604
Αρικμόσ τομζων δθμόςιασ πολιτικισ ςτουσ οποίουσ εφαρμόςτθκε κωδικοποίθςθ του ρυκμιςτικοφ περιβάλλοντοσ, θ οποία
διατίκεται από το διαδίκτυο
Σριςμόσ: Υεδίο/Ψομζασ δθμόςιασ πολιτικισ είναι το πεδίο ευκφνθσ που διαχειρίηεται μία επιτελικι υπθρεςία του κράτουσ πχ
Ωπουργείο, Γενικι Γραμματεία. .
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων κωδικοποίθςθσ κεςμικοφ και
νομοκετικοφ πλαιςίου».
Υαραδείγματα πεδίων/τομζων δθμόςιασ πολιτικισ αποτελοφν τα εξισ:
Φορολογία-Δθμόςια Ζςοδα, Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ, Ανταγωνιςτικότθτα-Επιχειρθματικότθτα, Υεριβάλλον, Ενζργεια,
Υεριβάλλον, Εργαςιακζσ Χχζςεισ-Εργαςιακό Υεριβάλλον, Αναδιοργάνωςθ φορζων δθμοςίου, Ωγεία, Ξοινωνικι Αςφάλιςθ, Εκνικι
Άμυνα, Εξωτερικι Υολιτικι, Ωποδομζσ-Δίκτυα, Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ, Υεριφερειακι Υολιτικι, Υαιδεία, Δίκτυα Επικοινωνιϊν,
Πεταφορζσ, Χυγκοινωνίεσ, Πετανάςτευςθ, Δαςικι πολιτικι, Υολιτικι προςταςία, Λςότθτα Φφλων, Διαχείριςθ Απορριμμάτων,
Αςφάλεια τροφίμων-ποτϊν, Χτατιςτικά, Φάρμακα, Δθμόςια Ψάξθ-Υροςταςία Υολίτθ κλπ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 3 και προκφπτει από τθν υλοποίθςθ ζργων κωδικοποίθςθσ ςτουσ τομείσ ιςότθτασ, κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και υπαίκριου εμπορίου (επιςθμαίνεται ότι τα ζργα υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013).
Σ δείκτθσ ζχει τιμι ςτόχο 7 και αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ δθμόςιασ πολιτικισ ςτουσ οποίουσ κα εφαρμοςτεί
κωδικοποίθςθ. Ενδεικτικά αναφζρονται οι τομείσ τθσ δαςικισ και περιφερειακισ πολιτικισ
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ
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T4605
Αρικμόσ επιτελικϊν λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που ενιςχφονται
Σριςμόσ: Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τουσ δείκτεσ εκροισ «Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ επιτελικϊν
λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, περιλαμβανομζνων μθχανιςμϊν και ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ δθμόςιων
πολιτικϊν» και «Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ Υαρατθρθτθρίου για τθν Υεριφερειακι διοίκθςθ και τθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 2 και αφορά ςτθν ενίςχυςθ των επιτελικϊν λειτουργιϊν: α) οργάνωςθ των δομϊν των 18
υπουργείων μζςω τθσ εκπόνθςθσ των νζων οργανιςμϊν τουσ, β) λειτουργία τθσ Ενιαίασ Αρχισ Υλθρωμισ.
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 8 και προκφπτει από τθν ενίςχυςθ επιτελικϊν λειτουργιϊν τθσ Δ.Δ. Ενδεικτικά
αναφζρονται ο ςτρατθγικόσ προγραμματιςμόσ, θ καλι νομοκζτθςθ και θ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

T4606
Αρικμόσ λειτουργικϊν περιοχϊν ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται επαναοριοκζτθςθ αρμοδιοτιτων μεταξφ των τεςςάρων επιπζδων
διοίκθςθσ
Σριςμόσ: Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων επαναοριοκζτθςθσ
αρμοδιοτιτων των τεςςάρων επιπζδων διοίκθςθσ».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 3 και προκφπτει από τθν επαναοριοκζτθςθ αρμοδιοτιτων ςτο πλαίςιο του Ρ.3852/2010 (ΦΕΞ Α'
87/07-06-2010) – «ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ» για τισ λειτουργικζσ περιοχζσ αδειοδότθςθ επαγγελματικισ και επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ, αναπτυξιακι πολιτικι και διαχείριςθ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων μεταξφ των επιπζδων αποκεντρωμζνθσ
διοίκθςθσ και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αϋ και βϋ βακμοφ.
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 7 και αφορά τθν επαναοριοκζτθςθ αρμοδιοτιτων ςε 6 λειτουργικζσ περιοχζσ χωρίσ
να αποκλείεται θ εκ νζου ανακατανομι αρμοδιοτιτων ςε λειτουργικζσ περιοχζσ που ζχουν ιδθ τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ
(ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι βάςθσ).
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

T4607
Αρικμόσ φορζων του δθμόςιου τομζα που εφαρμόηουν απλοποιθμζνεσ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ
Σριςμόσ: Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ εςωτερικϊν
διαδικαςιϊν φορζων του δθμοςίου τομζα».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 3 και προκφπτει από τθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων απλοποίθςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν ςτα
υπουργεία: Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (για τθν Υρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, τθσ γενικισ γραμματείασ
κρθςκευμάτων), Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αρχαιοτιτων και Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ και τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Αναςτιλωςθσ και Ψεχνικϊν Ζργων) και Εςωτερικϊν (Πελζτθ αναδιοργάνωςθσ τμθμάτων δθμοτολογίου - Πθτρϊου
αρρζνων - Οθξιαρχείου ςε ΣΨΑ Α' βακμοφ).
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 είναι 363 και αφορά ςτθν υλοποίθςθ δράςεων απλοφςτευςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν ςε 18
υπουργεία, 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, 13 Υεριφζρειεσ και 325 Διμουσ, χωρίσ να αποκλείονται εκ νζου παρεμβάςεισ
απλοφςτευςθσ ςε φορείσ που ζχουν ιδθ τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ (ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι βάςθσ).
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ
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T4608
Αρικμόσ τομζων ςτουσ οποίουσ εφαρμόηεται απλοποίθςθ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ
Σριςμόσ: Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και
προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 10 και προκφπτει από τθν υλοποίθςθ δράςεων απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ
υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ ςτουσ τομείσ πολιτικισ: Ψουριςμόσ, Ψρόφιμα-Υοτά, Ακλθτιςμόσ, Υολιτιςμόσ, Ξοινωνικι Πζριμνα,
Αγροτικι Ανάπτυξθ, Φορολογία-ΦΥΑ, Επιχειρθματικό περιβάλλον, Υαιδεία, Ψυχαγωγία-Ωπθρεςίεσ Αναψυχισ. Θ υλοποίθςθ των
δράςεων ζγινε ςε εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 2006/123/ΕΞ και των μελετϊν του ΣΣΧΑ για τα διοικθτικά βάρθ, προωκϊντασ οριηόντιεσ
και τομεακζσ απλουςτεφςεισ κατόπιν ςυνεργαςίασ του κακϋ φλθν αρμόδιου Ωπουργείου με το ΩΔιΠΘΔ.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ είναι 18 και προκφπτει από τθ χρθματοδότθςθ δράςεων απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ
υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ ςε 8 επιπλζον τομείσ. Ενδεικτικά αναφζρονται Ροςοκομειακι περίκαλψθ, Χφνταξθ, Υιςτοποίθςθ
Αναπθρίασ, Αγρότεσ και Επιχειριςεισ, Ψουριςμόσ, Εξωςτρεφείσ υπθρεςίεσ ΣΨΑ αϋ και βϋ βακμοφ, Χτρατολογικζσ υπθρεςίεσ,
Φορολογία-Δθμόςια Ζςοδα.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

T4609
Αρικμόσ φορζων που εφαρμόηουν ςυςτιματα ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ
Σριςμόσ: Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων ειςαγωγισ ςυςτθμάτων
ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 6 και αφορά ςτθν εφαρμογι ςυςτιματοσ ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ του ζτουσ 2013 ςτα
υπουργεία: Ανάπτυξθσ, Ψουριςμοφ, Δθμόςιασ Ψάξθσ & Υροςταςίασ του πολίτθ, ΩΔιΠΘΔ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Ψροφίμων κακϊσ
και ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθσ Πακεδονίασ – Κράκθσ.
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 25 και προκφπτει από τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ ςε
18 υπουργεία και 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ. Θ εκπόνθςθ νζων ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ ςε φορείσ, λόγω του
οριηόντιου/ςτρατθγικοφ χαρακτιρα τθσ παρζμβαςθσ αφορά και επθρεάηει και του φορείσ που ζχουν ιδθ τφχει αντικείμενο
παρζμβαςθσ και ςυμμετζχουν ςτθν τιμι βάςθσ του δείκτθ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

T4610
Αρικμόσ φορζων του δθμόςιου τομζα που εφαρμόηουν ςυςτιματα εςωτερικοφ ελζγχου
Σριςμόσ: Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου
φορζων του δθμόςιου τομζα που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 1 και αφορά ςτθν εφαρμογι ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων
Εςόδων.
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 26 και προκφπτει από τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου ςε 18
Ωπουργεία, 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ κακϊσ και ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων. Επιςθμαίνεται ότι δεν αποκλείεται
θ εκ νζου εφαρμογι ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου ςτον φορζα που ζχει τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ και ςυμμετζχει ςτθν
τιμι βάςθσ του δείκτθ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ
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T4611
Αρικμόσ ελεγκτικϊν φορζων ςτουσ οποίουσ εφαρμόηονται δράςεισ αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ
Σριςμόσ: Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τουσ δείκτεσ εκροισ «Αρικμόσ Χχεδίων αναβάκμιςθσ τθσ
λειτουργίασ ελεγκτικϊν φορζων» και «Αρικμόσ ζργων για τον επαναπροςδιοριςμό των πεδίων ευκφνθσ και τθν αντιμετϊπιςθ
επικαλφψεων των ελεγκτικϊν φορζων και ςωμάτων επικεϊρθςθσ».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 1 και αφορά ςτθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ του ΧΕΥΕ μζςω τθσ εκπόνθςθσ και εφαρμογισ
Πελζτθσ Αναςχεδιαςμοφ - Απλοφςτευςθσ των front και back office διαδικαςιϊν λειτουργίασ του, που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του
ΕΥΔΠ 2007-2013.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 είναι 9 και αφορά ςτθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ των ιςάρικμων ελεγκτικϊν φορζων,
χωρίσ να αποκλείεται θ εκ νζου ενίςχυςθ του ΧΕΥΕ που ζχει ιδθ τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ και ςυμμετζχει ςτθν τιμι βάςθσ
του δείκτθ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ
T4612
Αρικμόσ φορζων δθμόςιασ διοίκθςθσ που εφαρμόηουν νζεσ οριηόντιεσ πολιτικζσ διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ
Σριςμόσ: Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τουσ δείκτεσ εκροισ «Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ και εφαρμογισ
ενιαίασ ψθφιακισ διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και «Αρικμόσ μελετϊν για τθ βελτίωςθ των
πολιτικϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ του δθμόςιου τομζα».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ είναι 8 και προκφπτει από τθν ζκδοςθ των Υροεδρικϊν Διαταγμάτων των νζων οργανογραμμάτων Ωπουργείων και τθ
ςχετικι απόφαςθ τοποκζτθςθσ υπαλλιλων βάςθ κατανομισ προςωπικοφ ςτα υπουργεία ΩΔΠΘΔ, Ωγείασ, Εργαςίασ Ξοινωνικισ
Αςφάλιςθσ & Υρόνοιασ, Ψουριςμοφ, Ραυτιλίασ, Ωποδομϊν Πεταφορϊν και Δικτφων, Εςωτερικϊν και Πακεδονίασ & Κράκθσ.
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 25 και αφορά ςτθν εφαρμογι των νζων οριηόντιων πολιτικϊν διαχείριςθσ
ανκρωπίνου δυναμικοφ από 18 υπουργεία και 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ
T4613
Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που πιςτοποιικθκαν μετά τθν παρακολοφκθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ
Σριςμόσ: Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τουσ δείκτεσ εκροισ «Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που
ςυμμετζχουν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων/διοικθτικϊν ικανοτιτων», «Αρικμόσ δθμοςίων
υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 97.393, βάςει των απολογιςτικϊν ςτοιχείων από τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων ςτο πλαίςιο του
ΕΥ ΔΠ 2007-2013.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 εκτιμάται ςε 196.033 πιςτοποιθμζνουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ.
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από το άκροιςμα:

Ψων απολογιςτικϊν ςτοιχείων του ΕΞΔΔΑ που αφοροφν ςε υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΥ ΔΠ 20072013 (97.393)

Ψου προγραμματιςμοφ του ΕΞΔΔΑ ο οποίοσ αποτελεί προεκβολι των ςτοιχείων υλοποίθςθσ ( 98.640)
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

T4614
Αρικμόσ ςτελεχϊν ταχείασ εξζλιξθσ για τθν υποβοικθςθ των μεταρρυκμίςεων που καταρτίςτθκαν και τοποκετικθκαν ςε κζςεισ
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του Δθμόςιου Τομζα
Σριςμόσ: Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ςτελεχϊν που παρακολουκεί
προγράμματα ταχείασ εξζλιξθσ».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 917, βάςει των απολογιςτικϊν ςτοιχείων από τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΥ
ΔΠ 2007-2013.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 εκτιμάται ςε 1.917 ςτελζχθ ταχείασ εξζλιξθσ που κα τοποκετθκοφν ςε κζςεισ του
Δθμόςιου Ψομζα.
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίςτθκε με βάςθ τα ςτοιχεία που δόκθκαν από το ΕΞΔΔΑ και τθ Χχολι Δικαςτϊν (ΕΧΔΛ) και αφορά ςε:

917 ςτελζχθ ταχείασ εξζλιξθσ για τθν υποβοικθςθ των μεταρρυκμίςεων που καταρτίςτθκαν και τοποκετικθκαν ςε
κζςεισ του Δθμόςιου Ψομζα από αντίςτοιχα ζργα του ΕΥ ΔΠ 2007-2013

400 Δθμοςίουσ υπαλλιλουσ με τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τον προγραμματιςμό του ΕΞΔΔΑ και βαςίηονται ςτισ
κζςεισ ευκφνθσ που δθμιουργοφνται με τουσ νζουσ Σργανιςμοφσ των Ωπουργείων (μεταρρφκμιςθ που ολοκλθρϊκθκε το
2014)

600 δικαςτικοφσ λειτουργοφσ που εκτιμάται ότι κα αποφοιτιςουν από τθν ΕΧΔΛ
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

T4640
Αρικμόσ πολιτϊν που ζχουν προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ ςτο ενιαίο ςθμείο πρόςβαςθσ των πολιτϊν
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ του ενιαίου ςθμείου πρόςβαςθσ
των πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι οι 50.000 πολίτεσ που ζχουν προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ ςτο ενιαίο ςθμείο πρόςβαςθσ – πφλθ
ΕΦΠΘΧ. Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 είναι 150.000 πολίτεσ.
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίςτθκε με βάςθ τα εξισ γεγονότα:

Χιμερα ο αρικμόσ των πιςτοποιθμζνων πολιτϊν με ενεργι προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ ςτθν πφλθ ΕΦΠΘΧ είναι 50.000

Από τθν αρμόδια υπθρεςία του ΩΔΠΘΔ, Ωπθρεςία Ανάπτυξθσ Υλθροφορικισ, ζχει προγραμματιςτεί θ απόδοςθ
επιπλζον 150.000 πιςτοποιθτικϊν για το διάςτθμα ζωσ και 2023.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ
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T4615
Αρικμόσ ζργων/ςχεδίων επαναοριοκζτθςθσ αρμοδιοτιτων των τεςςάρων επιπζδων διοίκθςθσ
Σριςμόσ: Αρικμόσ ζργων/ςχεδίων επαναοριοκζτθςθσ αρμοδιοτιτων των τεςςάρων επιπζδων διοίκθςθσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 6 με μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, 250.000 € ανά ζργο.
Θ μεκοδολογία για τθν επαναοριοκζτθςθ των αρμοδιοτιτων κατά λειτουργικι περιοχι, είναι θ ακόλουκθ:
- Αξιολόγθςθ τθσ ςθμερινισ κατανομισ των αρμοδιοτιτων ςτα τζςςερα επίπεδα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Ξεντρικι Διοίκθςθ,
Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, Υεριφζρειεσ και Διμοι) και των μεταξφ τουσ ςχζςεων κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων αυτϊν,
ιδιαίτερα όταν αυτζσ είναι «ςυντρζχουςεσ».
- Υροτάςεισ βελτίωςθσ του ςχετικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου, προκειμζνου να επιτυγχάνονται οι αρχζσ και ςτόχοι τθσ
αποτελεςματικότθτασ, τθσ επικουρικότθτασ, τθσ ποιότθτασ, τθσ προςβαςιμότθτασ και κακολικότθτασ των υπθρεςιϊν προσ τουσ
πολίτεσ.
- Υροςδιοριςμόσ των προχποκζςεων και των όρων για τθν εφαρμογι του νζου κανονιςτικοφ πλαιςίου και ιδιαίτερα των
αναγκαίων υλικϊν και άυλων πόρων, περιλαμβανομζνων των δομϊν, των λειτουργιϊν και των ςχζςεων των αντίςτοιχων Δθμοςίων
φορζων, κακϊσ και τθσ διαλειτουργικότθτασ των ςυςτθμάτων τουσ.
- Εφαρμογι του κανονιςτικοφ πλαιςίου για τθν υλοποίθςθ των προτεινόμενων αλλαγϊν και βελτιϊςεων
Θ επαναοριοκζτθςθ των αρμοδιοτιτων κα πραγματοποιθκεί οριηόντια ανά λειτουργικι περιοχι και κάκετα ςτα 4 επίπεδα
διοίκθςθσ (Ξεντρικι Διοίκθςθ, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ ‘α και β’ βακμοφ). Ενδεικτικά αναφζρονται 6
κρίςιμεσ λειτουργικζσ περιοχζσ:
Αδειοδότθςθ επαγγελματικισ και επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ
Αδειοδότθςθ των ζργων και επενδφςεων περιφερειακισ και τοπικισ ςθμαςίασ
Διαχείριςθ των υδάτων
Διαχείριςθ των ςτερεϊν και των υγρϊν αποβλιτων
Διαχείριςθ των κινδφνων από φυςικζσ και τεχνολογικζσ καταςτροφζσ- Υολιτικι Υροςταςία
Υροϊκθςθ του τουριςμοφ
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

T4616
Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ επιτελικϊν λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, περιλαμβανομζνων μθχανιςμϊν και ςυςτθμάτων
παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ δθμόςιων πολιτικϊν
Σριςμόσ: Θ «Οευκι Βίβλοσ για τθ Διακυβζρνθςθ» (2012) αναφζρει ωσ επιτελικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ: το
ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, τθν οικονομικι διοίκθςθ – προχπολογιςμό, τθν καλι νομοκζτθςθ, τθν ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ,
τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, τθ διαχείριςθ γνϊςθσ, τθν επικοινωνία, τον ζλεγχο τθσ παρακολοφκθςθσ αποτελεςμάτων
πολιτικισ. Χτο πλαίςιο αυτό κα χρθματοδοτθκοφν δράςεισ ενίςχυςθσ των φορζων τθσ Δ.Δ. για τθν άςκθςθ αυτϊν των
αρμοδιοτιτων.
Για τθν επίτευξθ του δείκτθ κα χρθματοδοτθκοφν και δράςεισ δθμιουργίασ και υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ μθχανιςμϊν,
ανάπτυξθσ εργαλείων τεκμθρίωςθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ δθμόςιων πολιτικϊν.
Για ςυγκεκριμζνουσ τομείσ πολιτικισ, π.χ. δαςικι πολιτικι, ιςότθτα των φφλων κα ενιςχυκοφν οι επιτελικζσ λειτουργίεσ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ όπωσ:
1. Σ ςτρατθγικόσ προγραμματιςμόσ
2. Θ καλι νομοκζτθςθ
3. Θ δθμοςιονομικι διαχείριςθ
4. Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ
5. Θ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ
6. Θ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 6 με μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, 600.000€ ανά ζργο. Ενδεικτικά ϊριμα ζργα
αποτελοφν:

Ανάπτυξθ εργαλείων τεκμθρίωςθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των δθμόςιων πολιτικϊν ωσ προσ τθν
προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων

Eνδυνάμωςθ των μθχανιςμϊν ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ και ελζγχου δαςικισ πολιτικισ

Υαρακολοφκθςθ από τθ Βουλι των Ελλινων τθσ εφαρμογισ των νόμων και των δθμόςιων πολιτικϊν
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ
T4617
Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ Ραρατθρθτθρίου για τθν Ρεριφερειακι διοίκθςθ και τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ
Σριςμόσ: Αφορά ςτθ δθμιουργία και λειτουργία μθχανιςμοφ για τθν ενίςχυςθ τθσ εποπτείασ από το Ωπουργείο Εςωτερικϊν.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 1 με εκτιμϊμενο κόςτοσ υλοποίθςθσ 800.000€, ςφμφωνα με τθν πρόταςθ
του φορζα άςκθςθσ πολιτικισ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4618
Αρικμόσ ζργων κωδικοποίθςθσ κεςμικοφ και νομοκετικοφ πλαιςίου
Σριςμόσ: Αρικμόσ ζργων κωδικοποίθςθσ κεςμικοφ και νομοκετικοφ πλαιςίου
Επιςθμαίνεται ότι τα κάτωκι ζργα διοικθτικισ και νομοκετικισ κωδικοποίθςθσ, ςυγκεκριμζνων τομζων πολιτικισ, αποτελοφν
ενδεικτικά ϊριμα ζργα:
1. Ξωδικοποίθςθ νομοκεςίασ που αφορά ςτθ δθμόςια περιουςία
2. Ξωδικοποίθςθ τουριςτικισ νομοκεςίασ
3. Ξωδικοποίθςθ τθσ νομοκετικισ και κανονιςτικισ φλθσ που αφορά ςτο ΑΧΕΥ και τθν εφαρμογι αξιοποίθςισ τθσ, για τισ
ανάγκεσ αυτοφ και των πολιτϊν
4. Ξωδικοποίθςθ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ
5. Ξωδικοποίθςθ νομοκεςίασ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ
6. Διοικθτικι Ξωδικοποίθςθ των διεκνϊν ςυμβατικϊν κειμζνων του ΩΥΕ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 12 με μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ 800.000€, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία
παρόμοιων ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4619
Αρικμόσ εποπτευόμενων φορζων δθμόςιου τομζα που αξιολογοφνται
Σριςμόσ: Χε ςυνζχεια των δράςεων αναδιοργάνωςθσ των δθμόςιων φορζων (αξιολογοφνται 94 φορείσ Ωπουργεία και
εποπτευόμενοι φορείσ τουσ) κα χρθματοδοτθκοφν δράςεισ ολοκλιρωςθσ τθσ αξιολόγθςθσ για τουσ εναπομείναντεσ φορείσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Χυγκεκριμζνα προβλζπεται θ αξιολόγθςθ 7 Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, 13 Υεριφερειϊν, 325 Διμων κακϊσ και 100
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εποπτευόμενων φορζων των Ωπουργείων Ωγείασ και Υαιδείασ. Χυνεπϊσ θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 είναι 445, με
μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ 20.000€ ανά φορζα, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία παρόμοιων ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4620
Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν φορζων του δθμοςίου τομζα.
Σριςμόσ: Αφορά ςε δράςεισ απλοποίθςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν φορζων του δθμόςιου τομζα.
Ενδεικτικά ζργα απλοποίθςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα
προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ είναι:

Υροτυποποίθςθ και απλοφςτευςθ των οριηόντιων διαδικαςιϊν λειτουργίασ των Διμων και των Υεριφερειϊν

Ενδυνάμωςθ τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθν Αςφάλιςθ Ωγείασ και Ενδυνάμωςθ του ΕΣΥΩΩ

Πελζτθ κι εφαρμογι ISO διαδικαςιϊν τθσ Γ.Γ.Υ.Χ. και τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ το Ωπουργείο
Σικονομικϊν και άλλα Ωπουργεία

Ξαταπολζμθςθ τθσ Ειςφοροδιαφυγισ και Ειςφοροαποφυγισ ςτο ΛΞΑ/ΕΨΑΠ

Σικονομικι Πεταρρφκμιςθ των ΦΞΑ και Βελτιςτοποίθςθ του Πθχανιςμοφ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Σικονομικϊν
Υόρων τουσ για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Βιωςιμότθτασ του Αςφαλιςτικοφ Χυςτιματοσ

Σργανωτικι Αναδιοργάνωςθ και Οειτουργικόσ Αναςχεδιαςμόσ του ΛΞΑ/ΕΨΑΠ και Ανάπτυξθ Χυςτιματοσ Διοικθτικισ
Υλθροφόρθςθσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 20. Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 1.500.000 € ανά δράςθ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4621
Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ
Σριςμόσ: Αφορά ςε δράςεισ απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ.
Ενδεικτικά ζργα απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό
ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ:

Εφαρμογι απαιτοφμενων οργανωτικϊν αλλαγϊν ςε παρεχόμενεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και υφιςτάμενα
Υλθροφοριακά Χυςτιματα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων

Βελτιςτοποίθςθ τθσ Φοισ Υοινικισ, Υολιτικισ και Διοικθτικισ Διαδικαςίασ

Βελτίωςθ των Υαρεχόμενων Ωπθρεςιϊν Υρωτοβάκμιασ Ωγείασ με ςτόχο τον Υεριοριςμό τθσ Υροςφυγισ ςε
εξειδικευμζνεσ Ροςοκομειακζσ Ωπθρεςίεσ

Ζκδοςθ ςφνταξθσ ΛΞΑ ςε μία θμζρα

Επιχειρθςιακόσ Χχεδιαςμόσ και Υλθροφοριακό Χφςτθμα Ξζντρου Υιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΞΕΥΑ)

Υροτυποποίθςθ και απλοφςτευςθ παρεχόμενων εξωςτρεφϊν υπθρεςιϊν Διμων και Υεριφερειϊν προσ τουσ πολίτεσ και
τισ επιχειριςεισ

Απλοφςτευςθ Διαδικαςίασ του Σλοκλθρωμζνου Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου Αγροτικϊν Ενιςχφςεων τθσ Ελλάδασ
για τθ Βελτίωςθ τθσ Εξυπθρζτθςθσ των Χυναλλαςςόμενων Αγροτϊν και Επιχειριςεων

Βελτιςτοποίθςθ Χτρατολογικϊν Ωπθρεςιϊν προσ τουσ Υολίτεσ και Οοιποφσ Δθμόςιουσ Φορείσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 15 . Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 3.000.000 € ανά δράςθ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4622
Αρικμόσ ζργων ειςαγωγισ ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα.
Σριςμόσ : Αρικμόσ ζργων ειςαγωγισ ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 26. Για τθν ειςαγωγι και εφαρμογι ενόσ νζου οριηόντιου ςυςτιματοσ ςτοχοκεςίασ
τόςο ςε επίπεδο φορζα του Δθμοςίου όςο και ςε επίπεδο διοικθτικϊν δομϊν με βάςθ τα νζα οργανογράμματα κα εκπονθκεί
μελζτθ για τον κακοριςμό οριηοντίων κατευκυντθρίων αρχϊν και προτφπων. Επίςθσ, κα υλοποιθκοφν ζργα ειςαγωγισ ςυςτθμάτων
ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ ςε 18 Ωπουργεία και 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ. Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε
150.000€. Ενδεικτικό ϊριμο ζργο αποτελεί το Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ Χτοχοκεςίασ και KPIs Ωπθρεςιϊν τθσ ΓΓΔΕ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4623
Αρικμόσ ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου φορζων του δθμόςιου τομζα που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται
Σριςμόσ : Αρικμόσ ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου φορζων του δθμόςιου τομζα που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 26 και προκφπτει από τθν υλοποίθςθ ζργων ειςαγωγισ ι/και αναβάκμιςθσ
ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου ςε 18 Ωπουργεία, 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων. Θ
ςφςταςθ Πονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθ Δ.Δ προβλζπεται ςτο Άρκρο 1 του Ρ.4081/2012. Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ,
εκτιμάται ςε 50.000€ ανά φορζα. Επιςθμαίνεται ότι τα 18 Ωπουργεία, βάςει των νζων οργανιςμϊν τουσ, ζχουν ςυςτιςει μονάδεσ
Εςωτερικοφ Ελζγχου.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4624
Αρικμόσ ζργων για τον επαναπροςδιοριςμό των πεδίων ευκφνθσ και τθν αντιμετϊπιςθ επικαλφψεων των ελεγκτικϊν φορζων
και ςωμάτων επικεϊρθςθσ
Σριςμόσ : Αρικμόσ ζργων για τον επαναπροςδιοριςμό των πεδίων ευκφνθσ και τθν αντιμετϊπιςθ επικαλφψεων των ελεγκτικϊν
φορζων και ςωμάτων επικεϊρθςθσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 1 και προκφπτει από τθν εκπόνθςθ μελζτθσ επαναπροςδιοριςμοφ των πεδίων
ευκφνθσ και τθν αντιμετϊπιςθ επικαλφψεων των ελεγκτικϊν φορζων και ςωμάτων επικεϊρθςθσ τθσ Δ.Δ. Ψο κόςτοσ υλοποίθςθσ,
εκτιμάται ςε 500.000€.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4625
Αρικμόσ Σχεδίων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ ελεγκτικϊν φορζων
Σριςμόσ: Αρικμόσ Χχεδίων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ ελεγκτικϊν φορζων
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 9 και προκφπτει από τθν εφαρμογι ςχεδίων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ των
βαςικϊν ελεγκτικϊν φορζων: ΧΕΥΕ, Γενικόσ Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Χϊμα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ,
Χϊμα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Ωπουργείου Πεταφορϊν, Χϊμα Επικεωρθτϊν Ωγείασ Υρόνοιασ, Χϊμα Επικεωρθτϊν Δθμοςίων
Ζργων, Χϊμα Δίωξθσ Σικονομικοφ Εγκλιματοσ, Ειδικι Ωπθρεςία Επικεωρθτϊν Υεριβάλλοντοσ, Χϊμα Επικεωρθτϊν Ελζγχου
Ξαταςτθμάτων Ξράτθςθσ προκειμζνου να ενδυναμωκεί θ επιχειρθςιακι λειτουργία τουσ και να καταςτοφν πιο παραγωγικοί. Ψο
μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, ανά φορζα εκτιμάται ςε 250.000€.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4626
Αρικμόσ ζργων που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν
Σριςμόσ: Αρικμόσ ζργων που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν
Υροβλζπεται θ εκπόνθςθ ςχεδίου δράςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ κοινωνίασ και των πολιτϊν ςτο ςχεδιαςμό των
δθμόςιων πολιτικϊν. Επίςθσ ςτο πλαίςιο τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και τθσ λογοδοςίασ κα υλοποιθκοφν δράςεισ που ενιςχφουν
το ρόλο των ΠΞΣ και των κεςμοκετθμζνων κοινωνικϊν εταίρων, π.χ. ΑΔΕΔΩ, κακϊσ και τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 3. Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ εκτιμάται ςε 650.000€.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4627
Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων ΤΡΕ για τθν υποςτιριξθ οριηόντιων λειτουργιϊν των δθμόςιων
φορζων
Σριςμόσ : Δράςεισ αναβάκμιςθσ, ανάπτυξθσ και λειτουργίασ ςυςτθμάτων ΨΥΕ για τθν υποςτιριξθ οριηόντιων λειτουργιϊν των
δθμόςιων φορζων
Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα προτεραιότθτασ με βάςθ τα ςτρατθγικά κείμενα
για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, είναι:




Εφαρμογι τθσ Πεταρρφκμιςθσ του Δθμοςιονομικοφ Χυςτιματοσ ςτθν Ξεντρικι Διοίκθςθ και τθν λοιπι Γενικι Ξυβζρνθςθ



Εφαρμογι του ςυςτιματοσ για τθ ςυνεργατικι ςφνταξθ, ψθφιακι υπογραφι, διακίνθςθ και διαχείριςθ εγγράφων ςτο

Ξεντρικό πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθ ςυνεργατικι ςφνταξθ, ψθφιακι υπογραφι, διακίνθςθ και διαχείριςθ εγγράφων
ςτο δθμόςιο (Document Management System DMS)
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δθμόςιο (Document Management System DMS)



Ξεντρικό ςφςτθμα για τθν υποςτιριξθ τθσ παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ και δράςθσ των δθμόςιων φορζων και τθσ
διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων (κυβερνθτικό MIS)





Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ Ενιαίασ Πιςκοδοςίασ
Εκνικό λθξιαρχείο
Θλεκτρονικι Ωπογραφι ςτο Δθμόςιο Ψομζα

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 13. Ενδεικτικζσ οριηόντιεσ δράςεισ αποτελοφν: θ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ μζτρθςθσ,
αξιολόγθςθσ και ςυνεχοφσ απόδοςθσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, θ εγκατάςταςθ και λειτουργία ενόσ κεντρικοφ ςυςτιματοσ
ολοκλθρωμζνθσ χρθματοοικονομικισ διαχείριςθσ (ERP), ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ενιαίασ μιςκοδοςίασ, δθμιουργία θλεκτρονικοφ
περιβάλλοντοσ διακίνθςθσ, διαχείριςθσ και αρχειοκζτθςθσ εγγράφων μζςω τθσ υιοκζτθςθσ τθσ ψθφιακισ υπογραφισ, θ ανάπτυξθ
πλατφόρμασ διαβοφλευςθσ, αρχικά μεταξφ των υπθρεςιϊν των Ωπουργείων και ςτθ ςυνζχεια μεταξφ των Ωπουργείων και των
εποπτευόμενων οργανιςμϊν, των ανεξάρτθτων αρχϊν και των περιφερειακϊν και δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, υποςτθρικτικζσ δράςεισ
του ζργου ΧΩΗΕΩΛΧ. Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 6.500.000 € ανά δράςθ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4628
Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ μθτρϊων και υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα
Σριςμόσ: Υροκειμζνου θ δθμόςια διοίκθςθ να αξιοποιιςει πλιρωσ και αποτελεςματικά τον πλοφτο τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ,
μεταβαίνοντασ από ζνα ςφςτθμα ανταλλαγισ εγγράφων ςε ζνα ςφςτθμα ανταλλαγισ πλθροφορίασ και αφετζρου να εξαςφαλίςει
διαβακμιςμζνα τθν ανοικτι διάκεςθ των δεδομζνων ςτισ ομάδεσ ενδιαφζροντοσ κα υλοποιιςει δράςεισ :

κακιζρωςθσ κοινϊν προτφπων διαχείριςθσ γνϊςθσ, και ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ δθμόςιων δεδομζνων

διαςφνδεςθσ των τεςςάρων βαςικϊν Πθτρϊων (Πθτρϊο Φορολογουμζνων, Πθτρϊο Αςφαλιςμζνων, Δθμοτολόγιο,
Πθτρϊο Αςτυνομικϊν Ψαυτοτιτων)

ανάπτυξθσ εφαρμογϊν ενίςχυςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα δίνοντασ
προτεραιότθτα ςτισ δράςεισ διαλειτουργικότθτασ που αφοροφν ςτουσ κάκετουσ τομείσ πολιτικισ του ΕΥ
Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα προτεραιότθτασ με βάςθ τα ςτρατθγικά κείμενα
για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, είναι:
1. Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ψϊρα
2. Ζργα αποκάκαρςθσ δεδομζνων των 4 βαςικϊν μθτρϊων
3. Ανάπτυξθ Εςωτερικισ Διαλειτουργικότθτασ όλων των υφιςτάμενων εφαρμογϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε
4. Πελζτθ τρόπου διαςφνδεςθσ μθτρϊων - επανεξζταςθ του Υλαιςίου Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
5. Ανάπτυξθ και λειτουργία Ξζντρου Διαλειτουργικότθτασ για τον Δθμόςιο Ψομζα με ςτόχο τθν παροχι ςφνκετων
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ ςυναλλαςςόμενουσ
6. Ενοποίθςθ λειτουργικότθτασ Ωπολογιςτικϊν Χυςτθμάτων του Ωπ. Σικονομικϊν
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 9 και αφορά:

ςτθ διαςφνδεςθ των βαςικϊν μθτρϊων (Πθτρϊο Φορολογουμζνων, Πθτρϊο Αςφαλιςμζνων, Δθμοτολόγιο, Πθτρϊο
Αςτυνομικϊν Ψαυτοτιτων)

ςτον προςδιοριςμό των αρχϊν και ανάπτυξθ εργαλείων διαλειτουργικότθτασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του
Δθμόςιου Ψομζα

ςτθν επικαιροποίθςθ του υφιςτάμενου Υλαιςίου Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και ςτθν
υποχρεωτικι εφαρμογι του ςε όλεσ τισ δράςεισ και τα ζργα Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 2.000.000 € ανά δράςθ.
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Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4629
Αρικμόσ ζργων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ του ενιαίου ςθμείου πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα
Σριςμόσ : Δράςεισ αναβάκμιςθσ τόςο του ενιαίου ςθμείου πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του δθμοςίου
όςο και αυκεντικοποίθςθσ των πολιτϊν (πφλθ ΕΦΠΘΧ).
Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο
για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, είναι τα ακόλουκα:
 Αναβάκμιςθ ενιαίασ πφλθσ ΕΦΠΘΧ

 Αυκεντικοποίθςθ πολιτϊν
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 2 . Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 3.000.000 € ανά δράςθ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4630
Αρικμόσ ζργων ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ υπθρεςιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που παρζχονται πλιρωσ θλεκτρονικά
Σριςμόσ:
Δράςεισ ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ υπθρεςιϊν που παρζχονται πλιρωσ θλεκτρονικά προσ τουσ πολίτεσ
Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο
για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, είναι τα ακόλουκα:
 Ενιαίο Χφςτθμα Εξυπθρζτθςθσ Υολιτϊν



Εξζλιξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Υ.Χ.

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 2.. Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 10.000.000€ ανά δράςθ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4631
Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν
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Σριςμόσ: Δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ.
Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο
για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, είναι τα ακόλουκα:
 Βελτίωςθ του κεντρικοφ δικτυακοφ τόπου των διαβουλεφςεων και ανοικτϊν προςκλιςεων Opengov.gr




Επζκταςθ του κεντρικοφ αποκετθρίου ανοικτϊν δθμοςίων δεδομζνων (data.gov.gr)
Δράςεισ ανάπτυξθσ εργαλείων και ςυςτθμάτων ΨΥΕ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ανοικτισ διακυβζρνθςθσ

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 3. Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 650.000 € ανά δράςθ.

Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4632
Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ που υποςτθρίηουν τθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τομζων προτεραιότθτασ του Ε.Ρ. για τθν παροχι
υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ
Σριςμόσ : Χτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ΕΥΠΔΨ προτεραιότθτα χρθματοδότθςθσ ζχουν οι κάκετοι τομείσ πολιτικισ: δικαιοςφνθ,
υγεία, φορολογικι-δθμοςιονομικθ διαχείριςθ, εφαρμογι μεταρρφκμιςθσ «Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ», κοινωνικι αςφάλιςθ.
Σ δείκτθσ αφορά ςε δράςεισ ΨΥΕ για τθν υποςτιριξθ τθσ αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ των προαναφερόμενων τομζων
προτεραιότθτασ του ΕΥ για τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ.
Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο
για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, είναι τα ακόλουκα:
1. Ωλοποίθςθ αναδιοργάνωςθσ υπθρεςιϊν Ωπουργείου Σικονομικϊν – Πελζτεσ Υρότυπθσ ΔΣΩ και Υρότυπου Ψελωνείου
2. Αναβάκμιςθ Επιχειρθςιακισ Λκανότθτασ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
3. Σλοκλθρωμζνο Χφςτθμα Διαχείριςθσ Δικαςτικϊν Ωποκζςεων για τθν Υολιτικι και Υοινικι Διαδικαςία Β' Φάςθ
4. "Υλθροφοριακό Χφςτθμα Οειτουργίασ Υρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Ωγείασ και Ανάπτυξθ Θλεκτρονικοφ Φακζλου Αςκενοφσ
5. Ωποδομζσ για τθν Ψθφιακι Ξαταγραφι, αποκικευςθ και διάκεςθ πρακτικϊν ςυνεδριάςεων δικαςτθρίου
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 13. Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 2.000.000 € ανά δράςθ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4633
Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ και εφαρμογισ ενιαίασ ψθφιακισ διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ
Σριςμόσ : Αφορά ςτθ δθμιουργία και εφαρμογι του ςυςτιματοσ ενιαίασ διαχείριςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ
διοίκθςθσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 1. Ψο κόςτοσ υλοποίθςθσ εκτιμάται ςε 7.000.000€.
Ενδεικτικό ζργο, το οποίο ζχει μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελεί ζργο προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο για
τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ είναι το Ενιαίο ςφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνου κεφαλαίου ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ (ΕΧΔΑΞ).
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4634
Αρικμόσ μελετϊν για τθ βελτίωςθ των πολιτικϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ του δθμόςιου τομζα
Σριςμόσ: Αφορά ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν για τθ βελτίωςθ των πολιτικϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ που άπτονται των επιμζρουσ
πτυχϊν του ςυγκεκριμζνου κζματοσ και αποτελοφν προχπόκεςθ για το ςχεδιαςμό ενόσ νζου και βιϊςιμου ςυςτιματοσ
ανακατανομισ των δθμοςίων υπαλλιλων που κα ςυμβαδίηει με τθ διαχείριςθ ςταδιοδρομίασ τουσ
Ενδεικτικζσ μελζτεσ, οι οποίεσ ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργο προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό
κείμενο για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ είναι:

Χχεδιαςμόσ και εφαρμογι νζου μιςκολογικοφ ςυςτιματοσ ςτο Δθμόςιο τομζα

Χχεδιαςμόσ και εφαρμογι τθσ ςτοχοκεςίασ ςτο Δθμόςιο Ψομζα και τθσ αξιολόγθςθσ των Δθμοςίων Ωπαλλιλων

Δθμιουργία «Εςωτερικισ Αγοράσ Εργαςίασ» ςτο Δθμόςιο Ψομζα

Βελτίωςθ τθσ διοίκθςθσ (management) τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ

Χχεδιαςμόσ και εφαρμογι νζου κλαδολογίου ςτο Δθμόςιο τομζα
Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 250.000€ ανά μελζτθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 5 .
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4635
Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων/διοικθτικϊν
ικανοτιτων
Σριςμόσ:
Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ για τθν ανάπτυξθ
δεξιοτιτων/διοικθτικϊν ικανοτιτων
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 140.000 με μζςο κόςτοσ 260€ ανά εκπαιδευόμενο, ςφμφωνα με ςτοιχεία
παρόμοιων δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4636
Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ
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Σριςμόσ : Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 12.000 με μζςο κόςτοσ 170€ ανά εκπαιδευόμενο, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων
δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4637
Αρικμόσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ για μεςαία και υψθλόβακμα διοικθτικά ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ
Σριςμόσ : Αρικμόσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ για μεςαία και υψθλόβακμα διοικθτικά ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 250 με μζςο κόςτοσ 6.500€ ανά πρόγραμμα, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων
δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4638
Αρικμόσ ςτελεχϊν που παρακολουκεί προγράμματα ταχείασ εξζλιξθσ
Σριςμόσ : Αφορά ςτθν προειςαγωγικι εκπαίδευςθ των δθμοςίων υπαλλιλων και των δικαςτικϊν λειτουργϊν.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 1.000 και αφορά ςτθν προειςαγωγικι εκπαίδευςθ των δθμοςίων υπαλλιλων και
των δικαςτικϊν λειτουργϊν με μζςο κόςτοσ 26.500€ ανά εκπαιδευόμενο, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων δράςεων που
υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4639
Αρικμόσ προγραμμάτων ςπουδϊν/πακζτων εκπαιδευτικοφ υλικοφ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται
Σριςμόσ : Αφορά ςτθ δθμιουργία ι αναβάκμιςθ προγραμμάτων ςπουδϊν/πακζτων εκπαιδευτικοφ υλικοφ των ςχολϊν παροχισ
κατάρτιςθσ δθμοςίων υπαλλιλων.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 204 , με μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ 4.500€ ανά πρόγραμμα ςπουδϊν/πακζτο
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ
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Τ4641
Αρικμόσ ζργων για τθν βελτίωςθ των ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν διοίκθςθσ και εφαρμογισ του ΕΡ.
Σριςμόσ : Αφορά ςε ζργα κεςμικισ ενίςχυςθσ των ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν τθσ ΕΩΔ και τθ δθμιουργία διοικθτικισ
ικανότθτασ των Διαχειριςτικϊν Αρχϊν και των Δικαιοφχων του Υρογράμματοσ, βελτιςτοποίθςθσ των ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν
διαχείριςθσ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ του ΕΥ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 10, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων
δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4642
Αρικμόσ ελζγχων και επικεωριςεων ςε πράξεισ του ΕΡ
Σριςμόσ : Αφορά ςτθν υποςτιριξθ τθσ ΕΩΔ ςτθ διενζργεια επιτόπιων επαλθκεφςεων ι και διοικθτικϊν ελζγχων, παροχι
γνωμοδοτιςεων και υποςτιριξθ ςτθν καταχϊρθςθ ςτο ΣΥΧ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 80, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων
δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4643
Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ
Σριςμόσ : Αφορά ςτθν εκπόνθςθ, εξειδίκευςθ και εφαρμογι του Επικοινωνιακοφ Χχεδίου Δράςθσ, με ςκοπό τθ δθμοςιοποίθςθ
ςτουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ και τθσ ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και του αντίκτυποφ του
ςτθν ελλθνικι οικονομία και κοινωνία.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 1, προκειμζνου να προκφψουν οι δράςεισ
ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4644
Δράςεισ ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων ςχετικά με τουσ ςτόχουσ και τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ από το ΕΡ
Σριςμόσ : Αφορά ςε ζργα προβολισ, πλθροφόρθςθσ, δθμοςιότθτασ και ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν Δικαιοφχων ςχετικά με τουσ
ειδικοφσ ςτόχουσ των παρεμβάςεων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ που προςφζρονται.
Επίςθσ αφορά ςτθν πραγματοποίθςθ ςυνεδρίων, θμερίδων, ςυναντιςεων εργαςίασ, εκδθλϊςεων, δθμιουργία δικτφων και
πολλαπλαςιαςτϊν πλθροφόρθςθσ κλπ. για τθ δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και τθ
δθμοςιοποίθςθ και διάχυςθ των αποτελεςμάτων αξιολογιςεων, μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν κλπ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: Θ τιμι ςτόχου κα προκφψει από το επικοινωνιακό ςχζδιο δράςθσ που κα υλοποιθκεί ςτο
πλαίςιο του ΕΥΠΔΨ
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Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4645
Αρικμόσ μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν, ερευνϊν, αξιολογιςεων, ζργων τεχνικισ υποςτιριξθσ
Σριςμόσ: Αφορά ςτθν εκπόνθςθ εξειδικευμζνων μελετϊν, υπθρεςιϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων για τθν υλοποίθςθ ζργων τεχνικισ
υποςτιριξθσ, μελετϊν και εμπειρογνωμοςυνϊν, ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ των φορζων υλοποίθςθσ από
εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ κακϊσ και ςτθν εκπόνθςθ αξιολογιςεων, όπωσ προβλζπονται από τον Ξανονιςμό (ΕΕ) 1303/2013.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 15, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του
ΕΥΔΠ 2007-2013.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4646
Αρικμόσ ζργων για τθν βελτίωςθ των ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν διοίκθςθσ και εφαρμογισ του ΕΡ
Σριςμόσ : Αφορά ςε ζργα κεςμικισ ενίςχυςθσ των ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν τθσ ΕΩΔ και τθ δθμιουργία διοικθτικισ
ικανότθτασ των Διαχειριςτικϊν Αρχϊν και των Δικαιοφχων του Υρογράμματοσ, βελτιςτοποίθςθσ των ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν
διαχείριςθσ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ του ΕΥ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 8, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων
δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4647
Αρικμόσ ελζγχων και επικεωριςεων ςε πράξεισ του ΕΡ
Σριςμόσ: Αφορά ςτθν υποςτιριξθ τθσ ΕΩΔ ςτθ διενζργεια επιτόπιων επαλθκεφςεων ι και διοικθτικϊν ελζγχων, παροχι
γνωμοδοτιςεων και υποςτιριξθ ςτθν καταχϊρθςθ ςτο ΣΥΧ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 40, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων
δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4648
Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ
Σριςμόσ : Αφορά ςτθν εκπόνθςθ, εξειδίκευςθ και εφαρμογι του Επικοινωνιακοφ Χχεδίου Δράςθσ, με ςκοπό τθ δθμοςιοποίθςθ
ςτουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ και τθσ ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και του αντίκτυποφ του
ςτθν ελλθνικι οικονομία και κοινωνία.
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 1, προκειμζνου να προκφψουν οι δράςεισ
ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Χε ετιςια βάςθ

Τ4649
Δράςεισ ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων ςχετικά με τουσ ςτόχουσ και τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ από το ΕΡ
Σριςμόσ: Αφορά ςε ζργα προβολισ, πλθροφόρθςθσ, δθμοςιότθτασ και ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν Δικαιοφχων ςχετικά με τουσ
ειδικοφσ ςτόχουσ των παρεμβάςεων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ που προςφζρονται.
Επίςθσ αφορά ςτθν πραγματοποίθςθ ςυνεδρίων, θμερίδων, ςυναντιςεων εργαςίασ, εκδθλϊςεων, δθμιουργία δικτφων και
πολλαπλαςιαςτϊν πλθροφόρθςθσ κλπ. για τθ δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και τθ
δθμοςιοποίθςθ και διάχυςθ των αποτελεςμάτων αξιολογιςεων, μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν κλπ.
Αφορά ςε ζργα ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν Δικαιοφχων ςχετικά με τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ των παρεμβάςεων του Επιχειρθςιακοφ
Υρογράμματοσ και τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ που προςφζρονται
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: Θ τιμι ςτόχου κα προκφψει από το επικοινωνιακό ςχζδιο δράςθσ που κα υλοποιθκεί ςτο
πλαίςιο του ΕΥΠΔΨ
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ

Τ4650
Αρικμόσ μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν, ερευνϊν, αξιολογιςεων, ζργων τεχνικισ υποςτιριξθσ
Σριςμόσ : Αφορά ςτθν εκπόνθςθ εξειδικευμζνων μελετϊν, υπθρεςιϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων για τθν υλοποίθςθ ζργων τεχνικισ
υποςτιριξθσ, μελετϊν και εμπειρογνωμοςυνϊν, ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ των φορζων υλοποίθςθσ από
εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ κακϊσ και ςτθν εκπόνθςθ αξιολογιςεων, όπωσ προβλζπονται από τον Ξανονιςμό (ΕΕ) 1303/2013.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 10, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του
ΕΥΔΠ 2007-2013.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Χε ετιςια βάςθ
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ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ειδικοί Δείκτεσ Αποτελζςματοσ
Τ1803
Αρικμόσ δθμοςιεφςεων των φορζων ζρευνασ και καινοτομίασ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό δθμοςιεφςεων Υανεπιςτθμίων, ΨΕΛ και Ερευνθτικϊν Ξζντρων.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ προζκυψε από το μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ που ζχουν οι δθμοςιεφςεισ ςτα Υανεπιςτιμια και ΨΕΛ από το 2000-2010 ςτθν
Υεριφζρεια που ανζρχεται ςε περίπου 4% ςφμφωνα με διαχρονικά ςτοιχεία του ΕΞΨ.
Υθγι ςτοιχείων: Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ / ΓΓΕΨ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ανά ζτοσ

Τ1804
Δαπάνεσ των επιχειριςεων για ζρευνα και καινοτομία (% επί του περιφερειακοφ ΑΕΡ)
Σριςμόσ: Τπωσ προβλζπεται από Eurostat με περιφερειακι διάςταςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου
Σ ςτόχοσ ορίηεται ςτθ λογικι τθσ εκνικισ προςπάκειασ για τθν επίτευξθ του ςτόχου για Ε&Ξ 1,2% το 2020, δθλαδι περίπου διπλαςιαςμό
των δαπανϊν. Αντίςτοιχα εκτιμάται ότι θ Υεριφζρεια κα πρζπει να διπλαςιάςει περίπου τθν υφιςτάμενθ επίδοςι τθσ (0,12% με ςτοιχεία
του 2011).
Υθγι ςτοιχείων: Eurostat
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ανά ζτοσ

Τ1805
Επιχειριςεισ που επζνδυςαν ςε ΤΡΕ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό επιχειριςεων που επζνδυςαν ςε ΨΥΕ επί του ςυνόλου των επιχειριςεων τθσ ΥΔΕ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ διαμορφϊνεται από το αντίςτοιχο ποςοςτό ςε εκνικό επίπεδο και δείχνει τθν απόςταςθ που πρζπει να διανυκεί από τθν ΥΔΕ
προκειμζνου να ςυγκλίνει ςτο μζςο όρο τθσ χϊρασ
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ανά 2 ζτθ

Τ1806
Χριςτεσ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν του δθμοςίου
Σριςμόσ: Αρικμόσ χρθςτϊν που κάνει χριςθ του ςυνόλου των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν Δθμοςίων Φορζων τθσ ΥΔΕ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ εκτιμικθκε βάςει του πλθκυςμοφ 16-74 τθσ ΥΔΕ (509.347) και του εκνικοφ μζςου ποςοςτοφ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο για
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ (45,1%). Θ τιμι
ςτόχοσ αντιςτοιχεί περίπου ςτο 50% του πλθκυςμοφ τθσ αντίςτοιχθσ θλικίασ (16-74) τθσ ΥΔΕ.
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ανά 2 ζτθ
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Τ1807
Κφκλοσ εργαςιϊν των επιχειριςεων ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ περιφερειακισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά των τηίρο των επιχειριςεων ςε τομείσ προτεραιότθτασ τθσ περιφερειακισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ όπωσ αυτοί
προςδιορίηονται από το ΥΕΥ ΔΕ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υεριλαμβάνονται οι διψιφιοι κλάδοι Φυτικι και ηωικι παραγωγι, κιρα και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ, Αλιεία και υδατοκαλλιζργεια,
Βιομθχανία τροφίμων, Υοτοποιία, Ξαταλφματα και Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ, Ψθλεπικοινωνίεσ, Επιςτθμονικι ζρευνα και
ανάπτυξθ και Δραςτθριότθτεσ μουςείων και λοιπζσ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου ζγινε εκτίμθςθ για μεςοςτακμικι αφξθςθ 1% ανά ζτοσ ζωσ το 2023.
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ (Πθτρϊο Επιχειριςεων)
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ανά 2 ζτθ

Τ1808
Μζλθ ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τα μζλθ (επιχειριςεισ) που ςυμμετζχουν ςε ςυνεργατικοφσ ςχθματιςμοφσ τθσ ΥΔΕ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ αφορά τισ επιχειριςεισ μζλθ του Corallia Clusters, το οποίο αποτελεί το μοναδικό οργανωμζνο ςυνεργατικό ςχθματιςμό ςτθν
ΥΔΕ. Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου εκτιμάται θ ανάπτυξθ ακόμα ενόσ ςυνεργατικοφ ςχθματιςμοφ με ςυμμετοχι ςτο 50% περίπου
τθσ αντίςτοιχθσ ςυμμετοχισ του Corallia Clusters.
Υθγι ςτοιχείων : ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ανά ζτοσ

Τ1809
Αξία εξαγωγϊν των ΜΜΕ ςτουσ τομείσ τθσ περιφερειακισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τθν αξία εξαγωγϊν των επιχειριςεων τθσ ΥΔΕ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από τθν ανάλυςθ τθσ διαχρονικισ πορείασ των εξαγωγϊν τθν περίοδο 2008-2012 με τθν χριςθ γραμμισ
παλινδρόμθςθσ (regression analysis) με εξαρτθμζνθ τισ εξαγωγζσ και ανεξάρτθτθ μεταβλθτι το ζτοσ.
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ανά 2 ζτθ

Τ1814
Μερίδιο των ΑΡΕ ςτθν Ακακάριςτθ Τελικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ
Σριςμόσ:
-Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Χφμφωνα με οδθγίεσ του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ (ΩΥΕΞΑ) : οι τιμζσ βάςθσ και ςτόχου ζχουν τεκεί ςε εκνικό
επίπεδο και ςτθ ςυνζχεια κα προςδιοριςτοφν ςε περιφερειακό επίπεδο.
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥΕΞΑ –ΕΞΚΕΧΘ ΥΦΣΣΔΣΩ ΓΛΑ ΨΘΧ ΑΥΕ (ΧΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΨΣΩ ΑΦΚΦΣΩ 22 ΨΘΧ ΣΔΘΓΛΑΧ 2009/28/EC)
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων:: ανά ζτοσ
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Τ1815
Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ
Σριςμόσ: -Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Χφμφωνα με οδθγίεσ του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ (ΩΥΕΞΑ) : οι τιμζσ βάςθσ και ςτόχου ζχουν τεκεί ςε εκνικό
επίπεδο και ςτθ ςυνζχεια κα προςδιοριςτοφν ςε περιφερειακό επίπεδο.
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥΕΞΑ ΕΧΔΕΑ (ΠΕΨΦΑ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ΨΣΩ ΑΦΚΦΣΩ 7

ΨΘΧ ΣΔΘΓΛΑΧ 2012/27/ΕΕ)

Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ανά 3 ζτθ

Τ1816
Μζςθ μθνιαία χριςθ βιϊςιμων αςτικϊν μεταφορϊν
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ υπολογίηει τον μζςο αρικμό μθνιαίασ χριςθσ βιϊςιμων αςτικϊν μεταφορϊν (βαν, ποδιλατα)
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Σι μετακινιςεισ ετθςίωσ μζςω των ΠΠΠ (ςυμπεριλαμβανομζνου και τραίνου), προσ και εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ ανζρχονται ςε
10.500.000. Πε τθ χριςθ των 4 βαν αναμζνεται να αυξθκοφν κατά 350.000 ετθςίωσ και να ανζλκουν ςτισ 10.850.000 ετιςιεσ μετακινιςεισ.
Για τθ μετατροπι ζγινε διαίρεςθ των μετακινιςεων δια 12 μινεσ.
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ανά 2 ζτθ

Τ1817
Ετιςιοσ αρικμόσ πλθμμυρικϊν ςυμβάντων
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον ετιςιο αρικμό πλθμμυρικϊν ςυμβάντων που καταγράφονται από ΞΕΥΥ – ΓΓΥΥ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από εκτίμθςθ ότι τα πλθμμυρικά ςυμβάντα ςτθν Υεριφζρεια κα μειωκοφν ςτο μιςό μετά από τισ παρεμβάςεισ που
κα γίνουν ςυνολικά κατά τθν ΥΥ 2014-2020.
Υθγι ςτοιχείων : ΞΕΥΥ - Γενικι Γραμματεία Υολιτικισ Υροςταςίασ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : ανά ζτοσ

Τ1818
Ετιςιεσ καμζνεσ εκτάςεισ
Σριςμόσ : Σ δείκτθσ αφορά τα ςτρζμματα καμζνθσ Γθσ ωσ αποτζλεςμα των πυρκαγιϊν ςτθν ΥΔΕ που καταγράφονται από το ΥΧ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Για τθν τιμι ςτόχο ζγινε εκτίμθςθ ότι οι καμζνεσ εκτάςεισ ςτθν Υεριφζρεια κα μειωκοφν ςτο μιςό μετά από τισ παρεμβάςεισ που κα
γίνουν ςυνολικά κατά τθν ΥΥ 2014-2020.
Υθγι ςτοιχείων : Υυροςβεςτικό Χϊμα (ΥΧ)
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : ανά ζτοσ

Τ1819
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Ροςότθτα Στερεϊν Αποβλιτων που διαχειρίηονται
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τουσ τόνουσ ςτερεϊν αποβλιτων που δφναται να διαχειριςτοφν οι Πονάδεσ Επεξεργαςίασ Χτερεϊν Αποβλιτων.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ τιμι βάςθσ τζκθκε από ςτοιχεία του Υεριφερειακοφ Χυνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων Δυτικισ Ελλάδασ. Για τον
προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου υπιρξε ςυνεργαςία τθσ ΕΔΑ ΥΔΕ με τον αρμόδιο φορζα.
Υθγι ςτοιχείων : ΦΣΔΧΑ Δ. Ελλάδασ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : ανά ζτοσ

Τ1820
Διαρροζσ πόςιμου νεροφ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ υπολογίηει τθν ποςότθτα του νεροφ που διαρρζεται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ τιμι ςτόχοσ προζκυψε από μετριςεισ – καταγραφζσ του αρμόδιου φορζα.
Υθγι ςτοιχείων : ΦΣΔΧΑ Δ. Ελλάδασ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : ανά ζτοσ

Τ1821
Ρρόςκετοσ όγκοσ αςτικϊν λυμάτων που αποχετεφονται προσ ΕΕΛ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον όγκο αςτικϊν λυμάτων που αποχετεφονται προσ ΕΕΟ ανά θμζρα.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ προζκυψε από μετριςεισ –καταγραφζσ του αρμόδιο φορζα.
Υθγι ςτοιχείων : ΔΕΩΑ & Διμοι
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : ανά ζτοσ

Τ1822
Eπιςκεψιμότθτα πολιτιςτικϊν χϊρων
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον ετιςιο αρικμό επιςκεπτϊν ςτουσ Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τα Πουςεία τθσ ΥΔΕ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Για τθν τιμι ςτόχο λιφκθκε υπόψθ θ αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ κατά τθ περίοδο 2007-2013 (ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για τα ζτθ
2007 και 2013), θ οποία ανιλκε ςτο 30% και εκτιμικθκε αντίςτοιχθ αφξθςθ μζχρι το 2023.
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά 2 ζτθ

Τ1823
Eπιςκεψιμότθτα προςτατευόμενων περιοχϊν
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον ετιςιο αρικμό επιςκεπτϊν ςτο ζλοσ Αγυιάσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ τιμι ςτόχοσ προζκυψε από μετριςεισ –καταγραφζσ του αρμόδιο φορζα.
Υθγι ςτοιχείων : Διαχειριςτικι Αρχι
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά 2 ζτθ

Τ1824
Αςτικά Κζντρα που ςυμμετζχουν ςε ενζργειεσ αςτικϊν αναπλάςεων
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τα αςτικά κζντρα τθσ ΥΔΕ που κα ςυμμετζχουν ςε ενζργειεσ αςτικϊν αναπλάςεων
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Σ δείκτθσ αφορά τισ πράξεισ αςτικϊν αναπλάςεων ςε αςτικά κζντρα τθσ ΥΔΕ .
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ

/ Διαχειριςτικι Αρχι

Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : ανά ζτοσ

Τ1827
Xρονοαπόςταςθ
7.α.1.1. «Αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων ΔΕΔ-Μ»
Σριςμόσ: Αφορά τθ μείωςθ του χρόνου μετακίνθςθσ ςτο περιφερειακό οδικό άξονα Αγρινίου – Ξαρπενθςίου
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Σ δείκτθσ αφορά τθν μείωςθ του χρόνου μετακίνθςθσ τθσ οδικοφ τμιματοσ μικουσ 7.45χλμ του Σδικοφ Άξονα Αγρινίου-Ξαρπενθςίου, από
τον κόμβο Φουπακιάσ/Αγ. Λωάννθ επί τθσ Ε.Σ. Αντιρρίου – Λωαννίνων, παρακάμπτοντασ τον οικιςμό Ξαμαροφλα μζχρι να καταλιξει
ςτον υφιςτάμενο δρόμο προσ τον Άγιο Βλάςθ, όπου ςυναρμόηεται με αυτόν και ζγινε βάςει ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ του
Ωπουργείου Πεταφορϊν για τθν μείωςθ του υπολογιςμοφ τθσ χρονοαπόςταςθσ.

Υθγι ςτοιχείων : Διεφκυνςθ μεταφορϊν και επικοινωνιϊν ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά 2 ζτθ
7.β.1.1 «Αναβάκμιςθ των ενδοπεριφερειακϊν οδικϊν αξόνων που ςυνδζουν και υποςτθρίηουν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορϊν»
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τθ μείωςθ του χρόνου μετακίνθςθσ του οδικοφ άξονα Οευκάδασ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ βάςθσ ζγινε βάςει ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ του Ωπουργείου Πεταφορϊν για τθν μείωςθ του υπολογιςμοφ
τθσ χρονοαπόςταςθσ.
Υθγι ςτοιχείων : Διεφκυνςθ μεταφορϊν και επικοινωνιϊν ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά 2 ζτθ

Τ1828
Εξυπθρετοφμενοσ επιβατικόσ πλθκυςμόσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον εξυπθρετοφμενο επιβατικό πλθκυςμό (εςωτερικό και εξωτερικό) από τουσ βαςικοφσ λιμζνεσ τθσ ΥΔΕ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ τιμι ςτόχοσ προζκυψε από μετριςεισ – καταγραφζσ του αρμόδιο φορζα.
Υθγι ςτοιχείων : Χτοιχεία από Οιμενικά Ψαμεία και Σργανιςμοφσ Οιμζνων
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : ανά ζτοσ
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Τ1830
Επιβατικι κίνθςθ ςτα μζςα ςτακερισ τροχιάσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον ετιςιο αρικμό μετακινιςεων πολιτϊν με τον προαςτιακό ςιδθρόδρομο τθσ Υάτρασ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου υπιρξε ςυνεργαςία τθσ ΕΔΑ ΥΔΕ με τον αρμόδιο φορζα.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΧΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : ανά 2 ζτθ

Τ1836
Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ περιφερειακισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςθ τουσ
Σριςμόσ: Αφορά τον αρικμό των Επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ περιφερειακισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ ζνα ζτοσ
μετά τθν ενίςχυςθ τουσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Για τθν τιμι βάςθσ αξιοποιικθκαν τα αποτελζςματα ζρευνασ ςε εκνικό επίπεδο για 5 Υρογράμματα ΡΕΕ του
ΣΑΕΔ όπου προζκυψε ότι θ επιβίωςθ των επιχειριςεων ανιλκε ςτο 85,7%. Χυνεπϊσ θ τιμι βάςθσ είναι 69 επιχειριςεισ (80 επιχειρθματικά
ςχζδια * 85,7%). Για το 2023 ςτόχοσ είναι περίπου το 75% των νζων επιχειριςεων να ςυνεχίςουν να δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ
περιφερειακισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςθ τουσ, δεδομζνου τθσ περιφερειακισ διάςταςθσ των επιχειριςεων και τθσ
παρατεταμζνθσ οικονομικισ κρίςθσ που πλιττει τισ ΠΠΕ ςτθν περιφζρεια
Υθγι ςτοιχείων : Διαχειριςτικι Αρχι – ΣΑΕΔ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά ζτοσ

Τ1837
Επιχειριςεισ με βελτιωμζνθ κατάςταςθ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ ενίςχυςθ τουσ
Σριςμόσ: Αφορά τον αρικμό επιχειριςεων που δθλϊνουν βελτιωμζνθ κατάςταςθ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ
ενίςχυςθ τουσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Βάςει ερευνϊν ςε επιχειριςεισ που ςυμμετείχαν ςε αντίςτοιχα προγράμματα προκφπτει ότι 6 ςτισ 10 επιχειριςεισ δθλϊνουν υψθλό βακμό
βελτίωςθσ τθσ επιχειρθςιακισ τουσ λειτουργίασ. Άρα θ τιμι βάςθσ διαμορφϊνεται ςτισ 98 επιχειριςεισ (163*6/10). Για το 2023 ο ςτόχοσ
είναι περίπου το 75% των ενιςχυόμενων επιχειριςεισ να δθλϊνουν βελτιωμζνθ κατάςταςθ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ ζνα ζτοσ μετά τθ
λιξθ τθσ ενίςχυςθ τουσ.
Υθγι ςτοιχείων : Διαχειριςτικι Αρχι – ΣΑΕΔ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά ζτοσ

Τ1838
Ροςοςτό κάλυψθσ επί του γενικοφ ςυνόλου των αναςφαλίςτων πολιτϊν
Σριςμόσ: Υοςοςτό κάλυψθσ μζςω δράςεων του Health Safety Net επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν που διαβιοφν από το όριο τθσ
φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ τιμι βάςθσ είναι μθδζν (0) κακϊσ πρόκειται για παρζμβαςθ που κα πραγματοποιθκεί για πρϊτθ φορά ςτθν Υεριφζρεια. Για τον
προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου ζχουν αξιοποιθκεί ςτοιχεία του Ωπουργείου Ωγείασ.
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥ. ΩΓΕΛΑΧ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά ζτοσ
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Τ1839
Κοινωνικζσ επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό κοινωνικϊν επιχειριςεων που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθν ίδρυςι τουσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Βάςει ςτοιχείων ΕΩΧΕΞΨ προκφπτει ότι 8 κοινωνικζσ επιχειριςεισ λειτουργοφν ςτθν ΥΔΕ (τιμι βάςθσ). Για το ςτόχο του 2023 εκτιμάται ότι
περίπου οι μιςζσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ από αυτζσ που κα ωφελθκοφν κα ςυνεχίςουν τθν λειτουργία τουσ.
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥ ΕΦΓΑΧΛΑΧ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά ζτοσ

Τ1841
Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ (πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια)
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά το ςφνολο των καταγεγραμμζνων επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ τθσ ΥΔΕ ςε ΨΕΥ &
ΨΕΛ και Ξζντρα Ωγείασ τθσ εκάςτοτε Υεριφζρειασ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ τιμι Βάςθσ προκφπτει από ςτοιχεία του ESYnet και να αφορά ακροιςτικά ςτον αρικμό επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ
φροντίδασ υγείασ τθσ κάκε Υεριφζρειασ, ςε ΨΕΥ & ΨΕΛ και Ξζντρα Ωγείασ τθσ Υεριφζρειασ.
Σ δείκτθσ μετράται ςε τακτικι βάςθ από το ESYnet και κα διατίκεται εφαρμογι BI. Χθμειϊνεται ότι ο δείκτθσ μετρά επιςκζψεισ και όχι
άτομα, ςυνεπϊσ αν ζνασ πολίτθσ επιςκεφκεί κζντρο υγείασ, νοςθλευτεί ςε νοςοκομείο επί 2 θμζρεσ και κάνει ακτινογραφία ςτο αρμόδιο
τμιμα του νοςοκομείου ςε χρόνο ανεξάρτθτο τθσ νοςθλείασ του, θ τιμι του δείκτθ είναι 3 και όχι 1. Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από εκτίμθςθ
για αφξθςθ των επιςκζψεων κατά 6%
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥ. ΩΓΕΛΑΧ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά ζτοσ

Τ1842
Μζςοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά ςχολικι δομι
Σριςμόσ:
Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ανά ςχολικι δομι.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Ωπάρχουν 672 ςχολικζσ δομζσ με ςυνολικό αρικμό μακθτϊν 80.995 ςτθν ΥΔΕ (Δθμοτικά, Γυμνάςια, Οφκεια και ΕΥΑΟ). Υρόκειται κυρίωσ για
αντικατάςταςθ υφιςτάμενων (κατεςτραμμζνων) ςχολικϊν μονάδων.
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥ. ΥΑΛΔΕΛΑΧ / ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά ζτοσ

Τ1853
Αρικμόσ ψυχικά παςχόντων που δραςτθριοποιοφνται ςε επιχειριςεισ κοινωνικισ οικονομίασ
Σριςμόσ:
Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό ψυχικά παςχόντων τθσ ΥΔΕ που δραςτθριοποιοφνται ςε επιχειριςεισ κοινωνικισ οικονομίασ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Χτθν ΥΔΕ υπάρχει μία ΞΣΛΧΥΕ με 24 ωφελοφμενουσ (τιμι βάςθσ). Θ νζα ΞΣΛΧΥΕ εκτιμάται ότι κα ωφελιςει 15 άτομα.
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥ. ΩΓΕΛΑΧ / Διαχειριςτικι Αρχι
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά ζτοσ

Τ1854
Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξθ μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ / κατάρτιςθσ, και αποκτοφν εξειδίκευςθ,
και κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξθ μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο
πρόγραμμα.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Βάςει ςτοιχείων ΕΩΧΕΞΨ προκφπτει ότι ςτθν ΥΔΕ περίπου 34% των ωφελουμζνων (ευπακϊν ομάδων) που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα
ΨΣΥΕΞΣ (on going αξιολόγθςθ ΕΥΑΡΑΔ) προωκείται ςε απαςχόλθςθ εντόσ ζξι μθνϊν από τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα. Άρα θ τιμι
βάςθσ ανζρχεται ςε περίπου 2.330 άτομα (6.857*34%). Σ ςτόχοσ εκτιμάται περίπου ςτο 36% δεδομζνου τισ εντατικοποίθςθσ τθσ
προςπάκειεσ για βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ των ΕΞΣ.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΑΕΔ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά ζτοσ

Ειδικοί Δείκτεσ Εκροϊν
Τ1801
Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ που δθμιουργοφνται
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των δθμιουργοφμενων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν που απευκφνονται ςε πολίτεσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από μζςο μοναδιαίο κόςτοσ αντίςτοιχων παρεμβάςεων τθσ ΥΔΕ που ανζρχεται ςτα 400 χιλ.€ (2εκ.€/400 χιλ.€)
Υθγι ςτοιχείων :
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1811
Αρικμόσ Δθμοςίων κτιρίων που ενιςχφονται για εξοικονόμθςθ ενζργειασ
Σριςμόσ :Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των Δθμοςίων κτιρίων που κα ενιςχυκοφν προκειμζνου να εξοικονομθκεί ενζργεια .
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου λιφκθκε υπόψθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ από παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ ΥΥ 2007-2013
(2.000.000€ / Δθμόςιο κτιριο), ενϊ ποςό του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ δράςθσ (περίπου 3 εκ. ευρϊ κα διατεκεί ςε άλλεσ
δθμόςιεσ υποδομζσ.
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1812
Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ από ζργα διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον επιπρόςκετο πλθκυςμό που χωροκετείται ςε περιοχζσ που γίνονται ζργα βελτίωςθσ τθσ διαχείριςθσ
ςτερεϊν αποβλιτων.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου εκτιμικθκε ότι κα ωφελθκεί το 70% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ, το οποίο κατοικεί
ςτα αςτικά κζντρα τθσ ΥΔΕ
Υθγι ςτοιχείων : ΦΣΔΧΑ Δ. ΕΟΟΑΔΑΧ
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1813
Ρολιτιςτικά Μνθμεία που αναβακμίηονται
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό πολιτιςτικϊν Πνθμείων τθσ ΥΔΕ που αναβακμίηονται
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου λιφκθκε υπόψθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ των υλοποιοφμενων ζργων αναβάκμιςθσ αντίςτοιχων
πολιτιςτικϊν μνθμείων τθσ περιόδου 2007-2013
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο
Τ1825
Λιμενικζσ υποδομζσ ΔΕΔ-Μ που αναβακμίηονται
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό λιμενικϊν υποδομϊν ΔΕΔ-Π τθσ ΥΔΕ που αναβακμίηονται.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ των υλοποιοφμενων ζργων που ςυνδζονται με τον αντίςτοιχο δείκτθ τθσ ΥΥ 20072013 (Υθγι Ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ ΥΕΥ ΔΕΥΛΡ 7-13) (περίπου 6.500.000 € ανά λιμζνα)
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1826
Ευφυι ςυςτιματα μεταφορϊν που τοποκετοφνται
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν που κα τοποκετθκοφν ςτθν ΥΔΕ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου λιφκθκαν υπόψθ αντίςτοιχα ζργα τθσ προγραμματικισ περιόδου 07-13 και μζςο κόςτοσ
αντίςτοιχων ςυςτθμάτων του εξωτερικοφ (1.500.000€/ Χφςτθμα)
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1832
Επιχειρθματικά ςχζδια για νζεσ επιχειριςεισ ςτουσ τομείσ τθσ RIS3
Σριςμόσ: Αρικμόσ επιχειρθματικϊν ςχεδίων για νζεσ επιχειριςεισ ςτουσ τομείσ τθσ περιφερειακισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου λιφκθκε υπόψθ ζνα μζςο μοναδιαίο κόςτοσ 25.000€ ανά επιχειρθματικό ςχζδιο (το οποίο
περιλαμβάνει τθν ζναρξθ τθσ επιχείρθςθσ και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ)
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1834
Λιπτεσ υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ που ηουν κάτω από το όριο ι ςε κίνδυνο φτϊχειασ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά ΑμΕΑ, θλικιωμζνουσ, δικαιοφχοι ΕΕΕ κ.α.
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου εκτιμικθκε ζνα μζςο μοναδιαίο κόςτοσ (10.000 ευρϊ) των ςχετικϊν παρεμβάςεων υποςτιριξθσ
δομϊν κοινισ ωφζλεια (ςφνκετεσ δράςεισ)
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1835
Λιπτεσ υπθρεςιϊν υγείασ που ηουν κάτω από το όριο ι ςε κίνδυνο φτϊχειασ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά δικαιοφχουσ του Health Safety Net ςφμφωνα με τθ ςτρατθγικι του Ωπ.Ωγείασ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου αξιοποιικθκαν ςτοιχεία του Ωπουργείου Ωγείασ (μοναδιαίο κόςτοσ 350ευρϊ / άτομο)
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1840
Υποδομζσ μονάδων κοινωνικισ φροντίδασ που ενιςχφονται
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό μονάδων κοινωνικισ φροντίδασ που ενιςχφονται
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου λιφκθκε υπόψθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ από τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων ςτθ ΥΥ 20072013 (κατθγ. παρεμβ:77 και 79) (2.000.000€/δομι)
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1843
Υποςτθρικτικά εργαλεία για τθν οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται.
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των υποςτθρικτικϊν εργαλείων που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται για τουσ ςκοποφσ του
προγράμματοσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ πράξεων Ψεχνικισ Βοικειασ τθσ προθγοφμενθσ και τρζχουςασ
προγραμματικισ περιόδου για τθν ΥΔΕ.
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1844
Επικοινωνιακά Σχζδια Δράςθσ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των επικοινωνιακϊν ςχεδίων δράςθσ, που υλοποιοφνται για τουσ ςκοποφσ του προγράμματοσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ πράξεων Ψεχνικισ Βοικειασ τθσ προθγοφμενθσ και τθσ τρζχουςασ
προγραμματικισ περιόδου για τθν ΥΔΕ. Ψο επικοινωνιακό ςχζδιο αφορά ςε δράςεισ για το ςφνολο του Ψαμείου (ΕΞΨ)
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Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1845
Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν. Ερευνϊν και αξιολογιςεων που διενεργοφνται για τουσ
ςκοποφσ του προγράμματοσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ πράξεων Ψεχνικισ Βοικειασ τθσ προθγοφμενθσ και τρζχουςασ
προγραμματικισ περιόδου για τθν ΥΔΕ. Ψο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ ςφμφωνα με αντίςτοιχεσ δράςεισ για ΕΞΨ είναι 60.000 €.
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1846
Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των τελικϊν δικαιοφχων που υποςτθρίηονται ςτα πλαίςια του προγράμματοσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ πράξεων Ψεχνικισ Βοικειασ τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ
περιόδου για τθν ΥΔΕ. Ψο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ για δικαιοφχουσ που υλοποιοφν πράξεισ ΕΞΨ είναι 30.000 €.
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1852
Αρικμόσ νζων ΚΟΛΣΡΕ από άτομα που αντιμετωπίηουν κζματα Ψυχικισ Υγείασ
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των νζων ΞΣΛΧΥΕ που δθμιουργοφνται
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Σ π/υ του τφπου δράςθσ αφορά τθν υποςτιριξθ κοινωνικϊν επιχειριςεων ( εκτιμάται από 15000-25000 ευρϊ), τθν δθμιουργία 1 ΞΣΛΧΥΕ
ενϊ ζνα κομμάτι του π/υ κα κατευκυνκεί για τθ λειτουργία του περιφερειακοφ μθχανιςμόσ υποςτιριξθσ τθσ ανάπτυξθσ και προϊκθςθσ
κοινωνικϊν επιχειριςεων και κάκε μορφισ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ. Πζχρι ςιμερα λειτοφργθςε μία ΞΣΛΧΥΕ ςτθν ΥΔΕ ενϊ ςτθ
βάςθ των αναγκϊν και τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ ομάδασ ςτόχου εκτιμάται θ ανάπτυξθ ακόμα μίασ ΞΣΛΧΥΕ ςτο πλαίςιο τθσ ΥΥ 2014-2020
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1853
Μεταφορικά μζςα ιπιασ κυκλοφορίασ που αποκτοφνται
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των νζων μεταφορικϊν μζςων ιπιασ κυκλοφορίασ που αποκτοφνται (π.χ. θλεκτρικά minibus ι
κοινόχρθςτα ποδιλατα)
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Ξόςτοσ minibus 200 χιλ € (περίπου 4 βαν) και το υπόλοιπο ςε αγορά ποδθλάτων
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1848
Υποςτθρικτικά εργαλεία για τθν οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται.
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των υποςτθρικτικϊν εργαλείων που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται για τουσ ςκοποφσ του
προγράμματοσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ πράξεων Ψεχνικισ Βοικειασ τθσ προθγοφμενθσ και τθσ τρζχουςασ
προγραμματικισ περιόδου για τθν ΥΔΕ .
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1849
Επικοινωνιακά Σχζδια Δράςθσ.
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των επικοινωνιακϊν ςχεδίων δράςθσ, που υλοποιοφνται για τουσ ςκοποφσ του προγράμματοσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ πράξεων Ψεχνικισ Βοικειασ τθσ προθγοφμενθσ και τθσ τρζχουςασ
προγραμματικισ περιόδου για τθν ΥΔΕ. Ψο επικοινωνιακό ςχζδιο αφορά ςε δράςεισ για το ςφνολο του Ψαμείου (ΕΨΥΑ).
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1850
Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ.
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν. Ερευνϊν και αξιολογιςεων που διενεργοφνται για τουσ
ςκοποφσ του προγράμματοσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ πράξεων Ψεχνικισ Βοικειασ τθσ προθγοφμενθσ και τθσ τρζχουςασ
προγραμματικισ περιόδου για τθν ΥΔΕ. Ψο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ ςφμφωνα με αντίςτοιχεσ δράςεισ για ΕΨΥΑ είναι 100.000 €.
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο

Τ1851
Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των τελικϊν δικαιοφχων που υποςτθρίηονται ςτα πλαίςια του προγράμματοσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ πράξεων Ψεχνικισ Βοικειασ τθσ προθγοφμενθσ και τθσ τρζχουςασ
προγραμματικισ περιόδου για τθν ΥΔΕ. Ψο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ για δικαιοφχουσ που υλοποιοφν πράξεισ ΕΨΥΑ είναι 50.000 €.
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο
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ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ
ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
T2202
Λδιωτικι δαπάνθ ςε ΕΨΑ ςε ςχζςθ με το περιφερειακό ΑΕΥ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ τθσ ιδιωτικισ δαπάνθσ ςε ΕΨΑ ςε ςχζςθ με το
Υεριφερειακό ΑΕΥ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 0,34% με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ κακϊσ και τθσ ΓΓΕΨ από ςχετικζσ δράςεισ τθσ
περιόδου 2007-2013. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2011.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 0,40%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου, πζραν του αποτελζςματοσ που κα
προκφψει από τθ ιδιωτικι ςυμμετοχι των επιχειριςεων που πρόκειται να επιχορθγθκοφν από το ΥΕΥ, ελιφκθςαν υπόψθ το
αποτφπωμα των ςυναφϊν δράςεων που κα υλοποιιςει το Ψομεακό του ΕΥΑΡΕΞ και θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ τάςθ των
βιομθχανικϊν κυρίωσ μονάδων για παραγωγι προϊόντων που ενςωματϊνουν καινοτόμα χαρακτθριςτικά και καινοτόμεσ
διεργαςίεσ, μζςω ζρευνασ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ανά δφο ζτθ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ και τθσ
ΓΓΕΨ.

T2206
Ροςοςτό νζων καινοτόμων επιχειριςεων ςτο ςφνολο των νζων επιχειριςεων
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ των νζων καινοτόμων επιχειριςεων και τθν
γενικότερθ μεταςτροφι του παραγωγικοφ τομζα προσ τθν καινοτομία. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό επί του ςυνόλου
των νζων επιχειριςεων που δθμιουργοφνται και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 10% καινοτόμων επί του ςυνόλου των νζων επιχειριςεων με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία
του Community Innovation Survey και τθσ ΓΓΕΨ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 30%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου προςμετροφνται οι νζεσ καινοτόμεσ
επιχειριςεισ που κα δθμιουργθκοφν από τθ χρθματοδότθςθ του ΥΕΥ, εκείνεσ που κα δθμιουργθκοφν από ςυναφείσ δράςεισ
του Ψομεακοφ ΕΥ του ΕΥΑνΕΞ. Χθμαντικι κρίνεται θ ςυμβολι ςτθν τιμι ςτόχο του δείκτθ ο προςανατολιςμόσ των
επιχειρθματιϊν ι των εν δυνάμει επιχειρθματιϊν να δθμιουργιςουν καινοτόμεσ επιχειριςεισ εκμεταλλευόμενοι τισ
δυνατότθτεσ που παρζχουν οι νζεσ τεχνολογίεσ και τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςτθν παγκόςμια αγορά.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ανά δφο ζτθ από τα ςτοιχεία του Community
Innovation Survey, τθσ ΓΓΕΨ και του Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ.
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T2210
Χρόνοσ μετακινιςεων ςτα αςτικά κζντρα
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Πειωμζνθ χριςθ ρυπογόνων οχθμάτων ιδιωτικισ χριςθσ
με παράλλθλθ αφξθςθ τθσ χριςθσ κακαρϊν μορφϊν μετακίνθςθσ (πχ ποδιλατο) και φιλικϊν προσ το περιβάλλον μζςων
μαηικισ μεταφοράσ. Αποτζλεςμα τθσ μεταςτροφισ αυτισ κα είναι θ μείωςθ του χρόνου μετακινιςεων ςτα αςτικά κζντρα. Σ
δείκτθσ εκφράηεται ςε Λςοδφναμα χρόνου μετακινιςεων και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 12 Λςοδφναμα χρόνου μετακινιςεων με βάςθ ςτοιχεία ερευνϊν και κυκλοφοριακϊν
μελετϊν. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.
τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 10 Λςοδφναμα χρόνου μετακινιςεων. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτιμάται θ
μείωςθ ςτον χρόνο μετακίνθςθσ που αναμζνεται να προκφψει από τθν εφαρμογι των 3 ζξυπνων ςυςτθμάτων μεταφορϊν,
από τθ χριςθ των νζων φιλικϊν προσ το περιβάλλον ΠΠΠ (μείωςθ χριςθσ ιδιωτικϊν οχθμάτων) και τθν καταςκευι των 10
ςυνολικά χιλιομζτρων ποδθλατοδρόμων/ μονοπατιϊν, που αναμζνεται να αποςυμφοριςουν ςε ςθμαντικό βακμό το
κυκλοφοριακό πρόβλθμα που παρατθρείται κατά κφριο λόγο ςτα δφο μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ ΥΧΨΕ, Οαμία και Χαλκίδα.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Λςοδφναμα χρόνου μετακινιςεων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία ερευνϊν, κυκλοφοριακϊν
μελετϊν και μθχανιςμοφσ των ςχεδίων δράςθσ.

T2211
Ροςοςτό πλθκυςμοφ που επωφελείται από ενδυνάμωςθ και επζκταςθ υποδομϊν και υπθρεςίεσ πολιτικισ προςταςίασ ςε
ιδιαίτερα ευαίςκθτεσ περιοχζσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ ποςοςτοφ πολιτϊν που προςτατεφονται από
επικίνδυνα απόβλθτα κακϊσ και από φαινόμενα που δεν ςχετίηονται με το κλίμα. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και
δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 47% με βάςθ ςτοιχεία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υολιτικισ Υροςταςίασ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το
2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 85%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτιμάται θ μείωςθ των επαπειλοφμενων
περιοχϊν που αναμζνεται να προκφψει από τθν χρθματοδότθςθ δράςεων από τθν ΥΧΨΕ, ςτα πλαίςια του ΥΕΥ και από
παρεμβάςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν από το αντίςτοιχο Ψομεακό Υρόγραμμα. Άμεςο αποτζλεςμα τθσ μείωςθσ αυτισ κα
είναι θ αφξθςθ των πολιτϊν τθσ ΥΧΨΕ που κα απολαμβάνουν μζτρα πρόλθψθσ και ζγκαιρθσ αντιμετϊπιςθσ των ανωτζρω
φαινομζνων.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Υολιτικισ Υροςταςίασ.
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T2214
Ρλθκυςμόσ που καλφπτεται με ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ απωλειϊν των δικτφων φδρευςθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ του πλθκυςμοφ που απολαμβάνει υψθλισ
ποιότθτασ νερό και παράλλθλα εξοικονόμθςθ νεροφ μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ και ζγκαιρθσ αντιμετϊπιςθσ διαρροϊν. Σ
δείκτθσ εκφράηεται ςε πλικοσ φυςικϊν πρόςωπων και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 240.000 φυςικά πρόςωπα με βάςθ ςτοιχεία τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Ωδάτων του ΩΥΕΞΑ. Ψο
ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 263.200 φυςικά πρόςωπα. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτιμάται ο
πλθκυςμόσ που κα καλφπτεται με ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ απωλειϊν των δικτφων φδρευςθσ με τθν χρθματοδότθςθ
δράςεων από τθν ΥΧΨΕ, ςτα πλαίςια του ΥΕΥ και κυρίωσ από παρεμβάςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν από το αντίςτοιχο
Ψομεακό Υρόγραμμα (λόγω μικρισ χρθματοδοτικισ κατανομισ του ΥΕΥ).
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
φυςικά πρόςωπα
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ Ειδικισ
Γραμματείασ Ωδάτων του ΩΥΕΞΑ.

T2216
Διανυκτερεφςεισ τουριςτϊν
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ των διανυκτερεφςεων των τουριςτϊν ςε
καταλφματα τθσ Χτερεάσ Ελλάδασ ςτθν οποία κα ςυνδράμει ςθμαντικά θ αναβάκμιςθ των πολιτιςτικϊν υποδομϊν. Σ δείκτθσ
εκφράηεται αρικμό διανυκτερεφςεων ανά ζτοσ και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 477.607 διανυκτερεφςεισ/ζτοσ με βάςθ ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςε 488.000 διανυκτερεφςεισ/ζτοσ. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτιμάται θ
αφξθςθ των διανυκτερεφςεων που κα προκφψει από τθν προςζκλυςθ τουριςτϊν λόγω τθσ δθμιουργίασ των δφο ςθμαντικϊν
ζργων πολιτιςμοφ που ςχεδιάηεται να γίνουν ςτθν ΥΧΨΕ ςτα πλαίςια τθσ ΥΥ 2014-2020 κακϊσ και από τθν καμπάνια
προϊκθςθσ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ περιοχισ ςε αγορζσ του εξωτερικοφ. Βάςει ςτοιχείων ςχετικισ μελζτθσ
εκτιμάται ότι περίπου ζνασ ςτουσ δφο επιςκζπτεσ τθσ ΥΧΨΕ διανυχτερεφει τουλάχιςτον για ζνα βράδυ ςε κατάλυμα τθσ
περιοχισ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
διανυκτερεφςεισ/ζτοσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ.
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T2218
Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ (ςφνολο περιοχϊν Natura 2000) με εργαλεία διαχείριςθσ ι τφποι οικότοπων ςε ικανοποιθτικι
κατάςταςθ διατιρθςθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ του αρικμοφ των προςτατευόμενων περιοχϊν που
κα βρίςκονται ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ διατιρθςθσ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε πλικοσ χαρακτθριςμζνων περιοχϊν και
δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ προςτατευόμενων περιοχϊν
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 2 προςτατευόμενεσ περιοχζσ με βάςθ ςτοιχεία του ΩΥΕΞΑ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 4 προςτατευόμενεσ περιοχζσ. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτιμάται θ
ενίςχυςθ 2 φορζων διαχείριςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν από τθν ΥΧΨΕ, ςτα πλαίςια του ΥΕΥ αλλά κυρίωσ από
αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν από το αντίςτοιχο Ψομεακό Υρόγραμμα.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ανά δφο ζτθ από τα ςτοιχεία του ΩΥΕΞΑ.

T2221
Ροςοςτό επιχειριςεων που ειςιγαγαν οικο-καινοτομίεσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ ποςοςτοφ επιχειριςεων που υιοκετοφν και
ενςωματϊνουν ςτθν λειτουργία τουσ τθν οικοκαινοτομία. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 4% με βάςθ ςτοιχεία τθσ On going αξιολόγθςθσ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 10%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου, πζραν του αποτελζςματοσ που κα
προκφψει από τθν επιχοριγθςθ του ΥΕΥ, ελιφκθςαν υπόψθ το αποτφπωμα των ςυναφϊν δράςεων που κα υλοποιιςει το
Ψομεακό ΕΥ και θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ τάςθ του ςυνόλου των επιχειριςεων για τθν περαιτζρω αξιοποίθςθ τθσ
οικοκαινοτομίασ και τθν ζνταξι τθσ ςτισ βαςικζσ παραμζτρουσ ανάπτυξισ τουσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία ζρευνασ πεδίου τθσ
ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ.

T2222
Εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου (τόνοι ιςοδφναμου CO2) ςε αςτικζσ περιοχζσ που αναβακμίηονται
ΣΦΛΧΠΣΧ:
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Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Πείωςθ εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου λόγω μετατροπισ
δρόμων αςτικϊν κζντρων ςε δρόμουσ ιπιασ κυκλοφορίασ και πεηοδρόμουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και το ενεργειακό
αποτφπωμα των κτιρίων που κα δθμιουργθκοφν ι κα αναβακμιςτοφν. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε τόνουσ ιςοδφναμου CO 2 και
δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 55,48 τόνοι ιςοδφναμου CO2 με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία του ΩΥΕΞΑ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι
το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 50,90 τόνοι ιςοδφναμου CO2. Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ – ςτόχου βάςει των ςτοιχείων
που δίδονται από τον πίνακα 2, του παραρτιματοσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
τόνοι ιςοδφναμου CO2
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία που κα προκφψουν
από το ΩΥΕΞΑ και από ζρευνεσ πεδίου ςτισ περιοχζσ παρζμβαςθσ.

T2224
Ρλθκυςμόσ που καλφπτεται από το δίκτυο ΦΑ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ που κα ζχει τθ
δυνατότθτα χριςθσ φυςικοφ αερίου. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε πλικοσ φυςικϊν προςϊπων και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 0 δεδομζνου ότι ςτθ Χτερεά Ελλάδα δεν υπάρχει δίκτυο διανομισ φυςικοφ αερίου. Ψο ζτοσ
βάςθσ είναι το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 170.000 φυςικά πρόςωπα. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτυπϊνεται το
γεγονόσ ότι βάςει του ςχεδιαςμοφ εκτιμάται ότι με τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρζχουςασ Υρογραμματικισ Υεριόδου 2014 –
2020 κα καλυφκοφν τα 6 αςτικά κζντρα τθσ Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ (Χαλκίδα, Οαμία, Οιβαδειά, Κιβα, Ξαρπενιςι,
Άμφιςςα).
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
πλικοσ φυςικϊν προςϊπων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΥΑ Χτερεάσ
Ελλάδασ και του ΩΥΕΞΑ.

T2227
Ροςοςτό των ωφελουμζνων, οι οποίοι 1 χρόνο μετά το τζλοσ του προγράμματοσ διατθροφν τθ δραςτθριότθτά τουσ
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Ωποςτιριξθ και αφξθςθ τθσ διατθρθςιμότθτασ των
ωφελοφμενων. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 35% με βάςθ ςτοιχεία ειδικϊν ερευνϊν. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 50%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτυπϊνεται αποκλειςτικά θ επίδραςθ
τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και βαςίηεται ςτθν ποςοτικοποίθςθ των δράςεων με βάςθ τθν εμπειρία
και τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν εκτζλεςθ παρόμοιων δράςεων ςτα πλαίςια κυρίωσ τθσ ΥΥ 2007-2013.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
ποςοςτό
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ ετθςίασ ζκκεςθσ
υλοποίθςθσ και από ειδικζσ ζρευνεσ του μθχανιςμοφ καταγραφισ των αναγκϊν τθσ αγοράσ.

T2228
Ροςοςτό επιχειριςεων που ενιςχφονται και ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ 1 χρόνο μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Ωποςτιριξθ και αφξθςθ τθσ διατθρθςιμότθτασ των
ωφελοφμενων. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 53% με βάςθ ςτοιχεία ειδικϊν ερευνϊν. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 60%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτυπϊνεται αποκλειςτικά θ επίδραςθ
τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και βαςίηεται ςτθν ποςοτικοποίθςθ των δράςεων με βάςθ τθν εμπειρία
και τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν εκτζλεςθ παρόμοιων δράςεων ςτα πλαίςια κυρίωσ τθσ ΥΥ 2007-2013.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
ποςοςτό
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ ετθςίασ ζκκεςθσ
υλοποίθςθσ και από ειδικζσ ζρευνεσ του μθχανιςμοφ καταγραφισ των αναγκϊν τθσ αγοράσ.

T2229
Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ των υπθρεςιϊν Υγείασ και των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ των επιςκεπτϊν ςτισ Δθμόςιεσ υποδομζσ υγείασ
και κοινωνικζσ υποδομζσ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε πλικοσ φυςικϊν προςϊπων και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 814.779 φυςικά πρόςωπα με βάςθ ςτοιχεία τθσ ΕΩ Ψομζα Ωγείασ (Ωπ. Ωγείασ)/ Ωπ. Εργαςίασ.
Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 863.924 φυςικά πρόςωπα. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου ςυνεκτιμάται το
αποτζλεςμα που κα ζχει θ δθμιουργία νζων υποδομϊν και θ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ και του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ των
υφιςτάμενων.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ επιςκζψεων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ των δεικτϊν κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία των Διευκφνςεων
Υρόνοιασ τθσ ΥΧΨΕ.

T2231
Συμμετζχοντεσ που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ - κατάρτιςθ που αποκτοφν
εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ
ςυμμετοχισ τουσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ τθσ του βακμοφ προςβαςιμότθτασ και
διατθρθςιμότθτασ των ωφελοφμενων ςτθν αγορά εργαςίασ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε αρικμό φυςικϊν προςϊπων και
δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 1.040 φυςικά πρόςωπα (1.040 γυναίκεσ) με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ Υεδίου
«Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ on-going Αξιολόγθςθσ του
ΕΥΑΡΑΔ, ςφμφωνα με τα οποία ποςοςτό 60% των εργαηόμενων και 20% των ανζργων ςυμμετεχουςϊν διατιρθςαν τθ κζςθ
εργαςίασ τουσ λόγω τθσ παρζμβαςθσ (ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα ζχαναν τθ κζςθ εργαςίασ τουσ). Θ τιμι βάςθσ αναφζρεται
μόνο ςε γυναίκεσ, διότι ωφελοφμενοι παρόμοιων προγραμμάτων κατά τθν προθγοφμενθ περίοδο ιταν αποκλειςτικά
γυναίκεσ/μθτζρεσ (παιδικοί ςτακμοί, βρεφικοί ςτακμοί, ΞΔΑΥ κτλ) κακϊσ επίςθσ και ότι το πρόγραμμα του ελάχιςτου
εγγυθμζνου ειςοδιματοσ κα ενεργοποιθκεί για πρϊτθ φορά με τθν νζα Υρογραμματικι Υερίοδο. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το
2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 1.564 φυςικά πρόςωπα (450 άνδρεσ – 1.114 γυναίκεσ). Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ –
ςτόχου υπολογίηεται θ αποκλειςτικά επίδραςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και ςτοχεφεται ποςοςτό
διατθρθςιμότθτασ των κζςεων εργαςίασ 33% για ανζργουσ και 80% για εργαηόμενουσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
αρικμόσ φυςικϊν προςϊπων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία ερευνϊν του
μθχανιςμοφ καταγραφισ των αναγκϊν τθσ αγοράσ και του Ωπουργείου Εργαςίασ.
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T2233
Ροςοςτό μζςου φορολογοφμενου ειςοδιματοσ ςτισ περιοχζσ όπου εφαρμόηονται ςτρατθγικζσ ΤΑΡΤΟΚ ωσ προσ το μζςο
φορολογοφμενο ειςόδθμα ςτθν Ρεριφζρεια.
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ του ειςοδιματοσ ςτισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ κα
εφαρμοςτοφν ςτρατθγικζσ ΨΑΥΨΣΞ ωσ προσ το αντίςτοιχο ςτθν Υεριφζρειασ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και δθλϊνει
ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 92% με βάςθ ςτοιχεία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων. Ψο ζτοσ βάςθσ
είναι το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 93%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου ςυνυπολογίηεται ςτθν τιμι βάςθσ θ
ποςοςτιαία αφξθςθ του ειςοδιματοσ ςτισ οποίεσ ςχεδιάηεται να πραγματοποιθκοφν οι παρεμβάςεισ ωσ προσ το μζςο
φορολογοφμενο ειςόδθμα τθσ Υεριφζρειασ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
ποςοςτό
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων και από ζρευνεσ πεδίου ςτισ περιοχζσ παρζμβαςθσ.

T2244
Ροςοςτό πλθκυςμοφ μακθτϊν που εξυπθρετοφνται από βελτιωμζνεσ εκπαιδευτικζσ υποδομζσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ των μακθτϊν που κα κάνουν χριςθ
αναβακμιςμζνων εκπαιδευτικϊν υποδομϊν. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 10% με βάςθ ςτοιχεία ςχετικϊν ερευνϊν. Βελτιωμζνεσ εκπαιδευτικζσ υποδομζσ κατά το ζτοσ
βάςθσ (2013) κεωροφνται όςεσ καταςκευάςτθκαν ι αναβακμίςτθκαν με κονδφλια κυρίωσ τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου
2007-2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 15%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτυπϊκθκε ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ των
μακθτϊν/ ςπουδαςτϊν/ φοιτθτϊν που κα εκπαιδεφονται ςε νζεσ ι αναβακμιςμζνεσ υποδομζσ εκπαίδευςθσ,
ςυνυπολογίηοντασ ςτθν τιμι βάςθσ το πρόςκετο ποςοςτό μακθτϊν που κα εκπαιδεφονται ςε βελτιωμζνεσ εκπαιδευτικζσ
υποδομζσ, που κα δθμιουργθκοφν με τθ χρθματοδότθςθ του ΥΕΥ 2014-2020.

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
ποςοςτό
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ Υεριφερειακισ
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Χτερεάσ Ελλάδασ και από ςχετικζσ ζρευνεσ πεδίου.
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T2252
Ροςοςτό κάλυψθσ επί του γενικοφ ςυνόλου των αναςφαλίςτων πολιτϊν
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε οικονομικά προςιτζσ,
βιϊςιμεσ και υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ (κατά κφριο λόγο αφορά υπθρεςίεσ υγείασ). Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και
δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 0% , γιατί δεν ζχει υπάρξει ςτο παρελκόν παρόμοια δράςθ με το health safety net. Ψο ζτοσ
βάςθσ είναι το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 22%. Αφορά το ποςοςτό των αναςφαλίςτων που κα καλφψει θ ΥΧΨΕ με δράςεισ τφπου
health safety net επί του ςυνόλου των αναςφαλίςτων που κα καλυφκοφν ςε επίπεδο Χϊρασ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
ποςοςτό
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία ερευνϊν τθσ Ειδικισ
Ωπθρεςίασ τομζα Ωγείασ & Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.

T2255
Αρικμόσ κοινωνικϊν επιχειριςεων των οποίων θ λειτουργία ςυνεχίηεται 1 ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Υροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ. Σ δείκτθσ
εκφράηεται ςε αρικμό ωφελοφμενων επιχειριςεων και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 31 επιχειριςεισ με βάςθ ςτοιχεία ειδικϊν ερευνϊν του Ωπουργείου Εργαςίασ. Ψο ζτοσ βάςθσ
είναι το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτα 75 επιχειριςεισ. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτυπϊνεται αποκλειςτικά θ
επίδραςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και βαςίηεται ςτθν ποςοτικοποίθςθ των δράςεων με βάςθ τθν
εμπειρία και τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν εκτζλεςθ παρόμοιων δράςεων ςτα πλαίςια κυρίωσ τθσ ΥΥ 20072013.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
αρικμόσ ωφελοφμενων επιχειριςεων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία ερευνϊν του
μθχανιςμοφ καταγραφισ των αναγκϊν τθσ αγοράσ και του Ωπουργείου Εργαςίασ.

T2258
Ζκταςθ απειλοφμενων από πλθμμφρεσ περιοχϊν τθσ ΡΣΤΕ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ των περιοχϊν (και του πλθκυςμοφ που κατοικεί ς’
2
αυτζσ) που δεν απειλοφνται από πλθμμυρικά φαινόμενα. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε τετραγωνικά χιλιόμετρα (Km ) και
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δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
2
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 1.940 Km με βάςθ ςτοιχεία από το ΩΥΕΞΑ (Εφαρμογι τθσ οδθγίασ 2007/60/ΕΞ
Υροκαταρκτικι αξιολόγθςθ κινδφνων πλθμμφρασ). Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2012.
2

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 1.836 Km . Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτιμάται θ μείωςθ των
επαπειλοφμενων περιοχϊν που αναμζνεται να προκφψει από τθν υλοποίθςθ δράςεων από τθν ΥΧΨΕ, ςτα πλαίςια του ΥΕΥ
και από παρεμβάςεισ που κα υλοποιθκοφν από το αντίςτοιχο Ψομεακό Υρόγραμμα, ςφμφωνα με τον υπάρχων ςχεδιαςμό.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
2
τετραγωνικά χιλιόμετρα (Km )
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία του ΩΥΕΞΑ κακϊσ
και ςχετικϊν ερευνϊν από τθν ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ.

T2259
Χρόνοσ μετακινιςεων
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Πείωςθ του χρόνου μετακινιςεων ςτουσ νζουσ ι τουσ
αναβακμιςμζνουσ δρόμουσ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε Λςοδφναμα χρόνου μετακινιςεων και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 30 Λςοδφναμα χρόνου μετακινιςεων με βάςθ ςτοιχεία ερευνϊν και κυκλοφοριακϊν
μελετϊν. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 23 Λςοδφναμα χρόνου μετακινιςεων. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου
ςυνυπολογίηεται θ μείωςθ τθσ απόςταςθσ που κα προκφψει με τισ νζεσ χαράξεισ κακϊσ και θ αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ
μετακίνθςθσ κατά 15 km/h περίπου βάςει μελετϊν (από 70 km/h ςε 85 km/h).
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Λςοδφναμα χρόνου μετακινιςεων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία ερευνϊν και
κυκλοφοριακϊν μελετϊν.

T2260
Μειονεκτοφντεσ, αναηθτοφντεσ εργαςία ι/και ανικοντεσ ςε ευάλωτεσ ομάδεσ και επωφελείται από ολοκλθρωμζνεσ
ςτρατθγικζσ CLLD
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ ομάδων πλθκυςμοφ που περιγράφονται ςτο
δείκτθ και επωφελοφνται από τθν εφαρμογι ςτρατθγικϊν CLLD. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε πλικοσ φυςικϊν προςϊπων και
δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 850 φυςικά πρόςωπα (με καταμεριςμό ςε 425 άνδρεσ ωφελοφμενουσ και 425 γυναίκεσ
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βάςει των ςτοιχείων απαςχόλθςθσ των περιοχϊν παρζμβαςθσ), με βάςθ ςτοιχεία ζρευνασ ςχετικά με παρόμοιεσ δράςεισ
προθγοφμενων Υρογραμματικϊν Υεριόδων. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 3.040 φυςικά πρόςωπα (με καταμεριςμό ςε 1.520 άνδρεσ ωφελοφμενουσ και 1.520
γυναίκεσ βάςει των ςτοιχείων απαςχόλθςθσ των περιοχϊν παρζμβαςθσ). Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου μετράται ο
πλθκυςμόσ των ωφελοφμενων που κα υποςτθριχκοφν και δραςτθριοποιοφνται ςτισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ ςχεδιάηεται να
πραγματοποιθκοφν οι παρεμβάςεισ. Ωπολογίηεται αποκλειςτικά θ επίδραςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΥΕΥ Χτερεάσ
Ελλάδασ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
πλικοσ φυςικϊν προςϊπων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ.

T2201
Επενδυτικι Δαπάνθ ςε ΕΤΑ ςε ςχζςθ με το περιφερειακό ΑΕΡ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ τθσ επενδυτικισ δαπάνθσ ςε ΕΨΑ ςε ςχζςθ με το
Υεριφερειακό ΑΕΥ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 0,42% με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ κακϊσ και τθσ ΓΓΕΨ από ςχετικζσ δράςεισ τθσ
περιόδου 2007-2013. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 0,52%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου, πζραν του αποτελζςματοσ που κα
προκφψει από τθ χρθματοδότθςθ δράςεων από το ΥΕΥ, ελιφκθςαν υπόψθ το αποτφπωμα των ςυναφϊν δράςεων που κα
υλοποιιςει το Ψομεακό του ΕΥΑνΕΞ και θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ τάςθ των βιομθχανικϊν κυρίωσ μονάδων για παραγωγι
προϊόντων που ενςωματϊνουν καινοτόμα χαρακτθριςτικά και καινοτόμεσ διεργαςίεσ, μζςω ζρευνασ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
ποςοςτό
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ανά δφο ζτθ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ και
τθσ ΓΓΕΨ.

T2203
Κφκλοσ εργαςιϊν μζςω ΤΡΕ
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ τθσ χριςθσ των ΨΥΕ και κατ’ επζκταςθ του κφκλου
εργαςιϊν των επιχειριςεων μζςω τθσ χριςθσ ΨΥΕ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε εκατ. € και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 128 εκατ. € με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ κακϊσ και του Εκνικοφ Ξζντρου
Ψεκμθρίωςθσ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2011.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 400 εκατ. €. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου, πζραν του αποτελζςματοσ που κα
προκφψει από τθν επιχοριγθςθ του ΥΕΥ, ελιφκθςαν υπόψθ το αποτφπωμα των ςυναφϊν δράςεων που κα υλοποιιςει το
Ψομεακό ΕΥ και θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ τάςθ του ςυνόλου των επιχειριςεων για τθν περαιτζρω αξιοποίθςθ των ΨΥΕ και τθν
ζνταξι τουσ ςτισ βαςικζσ παραμζτρουσ ανάπτυξισ τουσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
εκατ. €
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ανά δφο από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ και του
Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ.

T2204
Χριςθ Θλεκτρονικά Διακζςιμων Δθμόςιων υπθρεςιϊν ΡΣΤΕ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ τθσ χριςθσ και τθν αξιοποίθςθ των θλεκτρονικά
διακζςιμων δθμόςιων υπθρεςιϊν από τουσ πολίτεσ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 61,7% με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία του Υαρατθρθτθρίου για τθ Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ.
Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2011.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 67%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου, πζραν του αποτελζςματοσ που κα
προκφψει από τθν αφξθςθ του αρικμοφ των θλεκτρονικά διακζςιμων υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Ψομζα, ελιφκθςαν υπόψθ το
αποτφπωμα των ςυναφϊν δράςεων που κα υλοποιιςει το Ψομεακό ΕΥ και θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ τάςθ των πολιτϊν για
χριςθ του διαδικτφου προκειμζνου να ενθμερωκεί ι να κάνει ςυνδιαλλαγζσ με το Δθμόςιο.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
ποςοςτό
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ανά δφο ζτθ από τα ςτοιχεία του
Υαρατθρθτθρίου για τθ Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ.

T2207
Αφξθςθ εξαγωγϊν
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ του εξαγωγικοφ προςανατολιςμοφ και ικανότθτασ
των επιχειριςεων, μζςω τθσ διαςφνδεςισ τουσ και τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε χιλ. € και
δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 997.604 χιλ. € με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2011.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 1.147.245 χιλ. €. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου ςυνυπολογίηεται θ επίδραςθ τθσ
χρθματοδότθςθσ των ςυγκεκριμζνων δράςεων από το ΥΕΥ και ςυναφϊν δράςεων από το Ψομεακό ΕΥ του ΕΥΑνΕΞ.
Χθμαντικι κρίνεται θ ςυμβολι ςτθν τιμι ςτόχο του δείκτθ θ αυξανόμενθ ιδιωτικι πρωτοβουλία με ςτόχο τον ευρφ εξαγωγικό
προςανατολιςμό τουσ ςε νζεσ μθ κορεςμζνεσ αγορζσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
χιλ. €
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ανά δφο ζτθ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ.

T2208
Αφξθςθ ΑΡΑ ςτουσ τομείσ του RIS
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ του ΑΥΑ ςτουσ τομείσ που υποδεικνφει θ
ςτρατθγικι RIS και αναμζνεται να παρζχει πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε εκατ. € και δθλϊνει ευνοϊκι
μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 4.948 εκατ. € με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2011.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 5.443 εκατ. €. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου ςυνυπολογίηεται θ επίδραςθ τθσ
χρθματοδότθςθσ των ςυγκεκριμζνων δράςεων από το ΥΕΥ και ςυναφϊν δράςεων από το Ψομεακό ΕΥ του ΕΥΑνΕΞ.
Χθμαντικι κρίνεται θ ςυμβολι ςτθν τιμι ςτόχο του δείκτθ θ αυξανόμενθ ιδιωτικι πρωτοβουλία με ςτόχο τθν ποιοτικι
αναβάκμιςθ προϊόντων και διαδικαςιϊν για εξαςφάλιςθ ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ ζναντι των ανταγωνιςτϊν τουσ.

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
εκατ. €
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ανά δφο ζτθ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ.

T2209
Εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου (αφορά δθμόςια και ιδιωτικά κτίρια)
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Πείωςθ εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου λόγω τθσ ενεργειακισ
αναβάκμιςθσ των δθμοςίων και ιδιωτικϊν κτιρίων. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε τόνουσ ιςοδφναμου CO2 και δθλϊνει ευνοϊκι
μεταβολι.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 7.119 τόνοι ιςοδφναμου CO2 με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία του ΩΥΕΞΑ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι
το 2013.
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 3.613 τόνοι ιςοδφναμου CO2. Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ – ςτόχου βάςθ των ςτοιχείων
που δίδονται από τον πίνακα 1, του παραρτιματοσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
τόνουσ ιςοδφναμου CO2
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ.

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ
T2205
Αρικμόσ φορζων που υποςτθρίηονται
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των φορζων που εκτιμάται ότι κα λάβουν
χρθματοδότθςθ,
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Χφμφωνα με το αντίςτοιχο υπολογιςκζν μοναδιαίο κόςτοσ, προκφπτει θ τιμι των 10 φορζων.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
αρικμόσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ.

T2212
Ζξυπνα ςυςτιματα μεταφορϊν που εφαρμόηονται για τθν κακαρι και ζξυπνθ αςτικι κινθτικότθτα
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Αρικμόσ ζξυπνων ςυςτθμάτων μεταφορϊν που εφαρμόηονται για τθν κακαρι και ζξυπνθ αςτικι κινθτικότθτα
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον αρικμό των ζξυπνων ςυςτθμάτων μεταφορϊν των
μεγάλων πόλεων τθσ Υεριφζρειασ που κα εφαρμοςτοφν για τθν κακαρι και ζξυπνθ αςτικι κινθτικότθτα, δθλαδι 3, όπωσ
προκφπτει ςφμφωνα με το υπολογιςκζν μοναδιαίο κόςτοσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
αρικμόσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ.

T2215
Συνολικι ζκταςθ περιοχϊν που καλφπτονται
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Χυνολικι ζκταςθ περιοχϊν που καλφπτονται
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τθν ζκταςθ των μολυςμζνων ι επιβεβαρυμμζνων
περιοχϊν που ςχεδιάηεται να αποκαταςτακοφν, δθλαδι 30 εκτάρια, όπωσ επίςθσ προκφπτει ςφμφωνα με το υπολογιςκζν
αντίςτοιχο μοναδιαίο κόςτοσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
εκτάρια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ.

T2217
Αρικμόσ δράςεων βελτίωςθσ ποιότθτασ και επάρκειασ των νερϊν
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Αρικμόσ δράςεων βελτίωςθσ ποιότθτασ και επάρκειασ των νερϊν
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον αρικμό δράςεων (αφορά ςτο μεγαλφτερό του τμιμα
μελζτεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ι τθν επάρκεια του νεροφ), δθλαδι 15, όπωσ προκφπτει ςφμφωνα με το υπολογιςκζν
μοναδιαίο κόςτοσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
αρικμόσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ και τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Ωδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ –
Χτερεάσ Ελλάδασ.
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T2225
Μικοσ Δικτφου ΦΑ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Πικοσ Δικτφου ΦΑ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει το ςυνολικό μικοσ του δικτφου φυςικοφ αερίου που
αναμζνεται να καταςκευαςκοφν, δθλαδι 281 km, ςφμφωνα με μελζτθ του ΩΥΕΞΑ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
χιλιόμετρα
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ.

T2230
Ρλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από αναβακμιςμζνεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Υλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από αναβακμιςμζνεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον πλθκυςμό που κα δφναται να λάβει αναβακμιςμζνεσ
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, δθλαδι 24.000. Θ τιμι προκφπτει λαμβάνοντασ υπόψθ τον πλθκυςμό των περιοχϊν ςτισ οποίεσ
ςχεδιάηεται να γίνουν οι παρεμβάςεισ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Φυςικά πρόςωπα
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ.

T2234
Αρικμόσ ςτρατθγικϊν ΤΑΡΤΟΚ από ομάδεσ τοπικισ δράςθσ που ενιςχφονται
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Αρικμόσ ςτρατθγικϊν ΨΑΥΨΣΞ από ομάδεσ τοπικισ δράςθσ που ενιςχφονται
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει το ςυνολικό πλικοσ των παρεμβάςεων που αναμζνεται
να εξειδικεφςει, να προκθρφξει και να χρθματοδοτιςει θ ΥΧΨΕ, δθλαδι 5, όπωσ προκφπτει ςφμφωνα με το υπολογιςκζν
μοναδιαίο κόςτοσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
αρικμόσ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ.

T2253
Συμμετζχοντεσ που λαμβάνουν οικονομικά προςιτζσ, βιϊςιμεσ και υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Χυμμετζχοντεσ που λαμβάνουν οικονομικά προςιτζσ, βιϊςιμεσ και υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ωφελοφμενων, δθλαδι 2.500
με καταμεριςμό ςε 1.125 άνδρεσ ωφελοφμενουσ και 1.375 γυναίκεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία τθσ αγοράσ εργαςίασ
και τθν ςτόχευςθ του ΥΕΥ για ενίςχυςθ τθσ ιςότθτασ των 2 φφλων. Σ υπολογιςμόσ των ωφελουμζνων ζγινε βάςει του
υπολογιςκζντοσ μοναδιαίου κόςτουσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Φυςικά πρόςωπα
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ.

T2256
Αρικμόσ υποςτθριηόμενων νζων μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων
και επιχειριςεων κοινωνικισ οικονομίασ)
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Αρικμόσ υποςτθριηόμενων νζων μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων
και επιχειριςεων κοινωνικισ οικονομίασ)
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ωφελοφμενων επιχειριςεων,
δθλαδι 100, όπωσ προκφπτει ςφμφωνα με το υπολογιςκζν μοναδιαίο κόςτοσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ επιχειριςεων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ.

T2261
Δυναμικότθτα ενιςχυόμενων υποδομϊν δευτεροβάκμιασ, τριτοβάκμιασ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Δυναμικότθτα ενιςχυόμενων υποδομϊν δευτεροβάκμιασ, τριτοβάκμιασ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τθ ςυνολικι δυναμικότθτα των υποδομϊν εκπαίδευςθσ
που αναμζνεται να αναβακμιςτοφν, δθλαδι 6.460 άτομα (μακθτζσ, φοιτθτζσ, ςπουδαςτζσ). Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει
ςφμφωνα με τθ λογικι ότι αναμζνεται να αναβακμιςτοφν 18 υποδομζσ (βάςει μοναδιαίου κόςτουσ) με μζςθ δυναμικότθτα
περίπου 360 ατόμων.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
άτομα
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ.

T2213
Μικοσ δικτφου ποδθλατόδρομων / μονοπατιϊν
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Πικοσ δικτφου ποδθλατόδρομων / μονοπατιϊν
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει το ςυνολικό μικοσ των ποδθλατοδρόμων και αςτικϊν
μονοπατιϊν που αναμζνεται να καταςκευαςκοφν, δθλαδι 10, όπωσ επίςθσ προκφπτει ςφμφωνα με το υπολογιςκζν
μοναδιαίο κόςτοσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
χιλιόμετρα
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ των δεικτϊν κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν
ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ.

T2251
Αρικμόσ ζργων αναβάκμιςθσ ερευνθτικϊν υποδομϊν
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Αρικμόσ ζργων αναβάκμιςθσ ερευνθτικϊν υποδομϊν
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ερευνθτικϊν υποδομϊν που
εκτιμάται ότι κα αναβακμιςτεί, δθλαδι 2 υποδομζσ , όπωσ προκφπτει ςφμφωνα με το υπολογιςκζν μοναδιαίο κόςτοσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ υποδομϊν
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ετιςια.

T2252
Αρικμόσ ζργων πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ του δθμόςιου τομζα
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Αρικμόσ ζργων πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ του δθμόςιου τομζα
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ζργων που υλοποιθκοφν και κα
προςφζρουν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ του δθμόςιου τομζα, δθλαδι 35, όπωσ προκφπτει ςφμφωνα με το αντίςτοιχο
υπολογιςκζν μοναδιαίοκόςτοσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ ζργων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ.
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T2291
Μελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ – αξιολογιςεισ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Πελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ – αξιολογιςεισ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των μελετϊν –
εμπειρογνωμοςυνϊν - ερευνϊν – αξιολογιςεων, που κα πραγματοποιθκοφν, δθλαδι 12, όπωσ προκφπτει από τισ ανάγκεσ
τθσ ΔΑ και ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο κόςτοσ.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ.

T2292
Υπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Ωπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ςυμβοφλων τεχνικισ
υποςτιριξθσ, που κα παρζχουν υπθρεςίεσ, δθλαδι 15, όπωσ προκφπτει από τισ ανάγκεσ και τισ αναλφςεισ τθσ ΔΑ και
ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο κόςτοσ.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ.

T2293
Αρικμόσ εκδθλϊςεων (ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ)
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Αρικμόσ εκδθλϊςεων (ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ)
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των εκδθλϊςεων, που κα
πραγματοποιθκοφν, δθλαδι 20, όπωσ προκφπτει από τον αρχικό ςχεδιαςμό και τθν ανάλυςθ αναγκϊν τθσ ΔΑ για τθν
ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε ςχζςθ με το ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο
κόςτοσ.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ.

T2294
Σφμβουλοι δθμοςιότθτασ
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Χφμβουλοι δθμοςιότθτασ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ςυμβοφλων δθμοςιότθτασ, που
κα παράςχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ, δθλαδι 1, όπωσ προκφπτει από τον αρχικό ςχεδιαςμό και τθν ανάλυςθ αναγκϊν τθσ ΔΑ
για τθν δθμοςιότθτα του ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο κόςτοσ.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ.

T2295
Τεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Ψεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των προμθκειϊν τεχνολογικοφ
εξοπλιςμοφ, που κα πραγματοποιθκοφν, δθλαδι 10, όπωσ προκφπτει από τθν ανάλυςθ των αναγκϊν τθσ ΔΑ και ςφμφωνα με
ζνα εφλογο μοναδιαίο κόςτοσ.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ.

T2296
Ενζργειεσ Ρλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Ενζργειεσ Υλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ &
δθμοςιότθτασ, που κα πραγματοποιθκοφν, δθλαδι 30, όπωσ προκφπτει από τον αρχικό ςχεδιαςμό και τθν ανάλυςθ αναγκϊν
τθσ ΔΑ για τθν δθμοςιότθτα και επικοινωνία των δράςεων του ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο
κόςτοσ.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ.

T2291
Μελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ – αξιολογιςεισ
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Πελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ – αξιολογιςεισ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των μελετϊν –
εμπειρογνωμοςυνϊν - ερευνϊν – αξιολογιςεων, που κα πραγματοποιθκοφν, δθλαδι 4, όπωσ προκφπτει από τισ ανάγκεσ τθσ
ΔΑ και ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο κόςτοσ.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ.

T2292
Υπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Ωπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ςυμβοφλων τεχνικισ
υποςτιριξθσ, που κα παρζχουν υπθρεςίεσ, δθλαδι 5, όπωσ προκφπτει από τισ ανάγκεσ και τισ αναλφςεισ τθσ ΔΑ και
ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο κόςτοσ.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ.

T2293
Αρικμόσ εκδθλϊςεων (ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ)
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Αρικμόσ εκδθλϊςεων (ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ)
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των εκδθλϊςεων, που κα
πραγματοποιθκοφν, δθλαδι 20, όπωσ προκφπτει από τον αρχικό ςχεδιαςμό και τθν ανάλυςθ αναγκϊν τθσ ΔΑ για τθν
ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε ςχζςθ με το ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο
κόςτοσ.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ.

T2294
Σφμβουλοι δθμοςιότθτασ
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Χφμβουλοι δθμοςιότθτασ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ςυμβοφλων δθμοςιότθτασ, που
κα παράςχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ, δθλαδι 1, όπωσ προκφπτει από τον αρχικό ςχεδιαςμό και τθν ανάλυςθ αναγκϊν τθσ ΔΑ
για τθν δθμοςιότθτα του ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο κόςτοσ.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ.

T2296
Ενζργειεσ Ρλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Ενζργειεσ Υλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ &
δθμοςιότθτασ, που κα πραγματοποιθκοφν, δθλαδι 20, όπωσ προκφπτει από τον αρχικό ςχεδιαςμό και τθν ανάλυςθ αναγκϊν
τθσ ΔΑ για τθν δθμοςιότθτα και επικοινωνία των δράςεων του ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο
κόςτοσ.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ.

ΡΕΡ ΘΡΕΛΟΥ
ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
T1604
Μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ερευνθτικϊν φορζων τθσ Ρεριφζρειασ ςε εκνικά και διεκνι προγράμματα ςυνεργαςίασ
Ε&Τ
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ, ανά ζτοσ, των ερευνθτικϊν προγραμμάτων ςτα οποία ςυμμετζχουν ερευνθτικοί φορείσ τθσ Υεριφζρειασ ςε
εκνικά και διεκνι προγράμματα ςυνεργαςίασ Ε&Ψ.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Σ αρικμόσ των ςυμμετοχϊν μετράται με βάςθ τα ςτοιχεία του ΕΟΞΕ του Υαν. Λωαννίνων και του ΨΕΛ Θπείρου και των λοιπϊν
ερευνθτικϊν οργανιςμϊν τθσ Υεριφζρειασ.
Ωσ μονάδα μζτρθςθσ ορίηεται θ ςυμμετοχι κάκε οργανικισ μονάδασ των παραπάνω ιδρυμάτων ςε ζργα των προγραμμάτων τθσ
ΓΓΕΨ (ΕΥΑΡΕΞ), του ΥΕΥ Θπείρου και του Σρίηοντα 2020 με πάνω από ζναν εταίρο.
Ωσ τιμι βάςθσ ορίηεται ο μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν για το ςφνολο τθσ περιόδου 2007-2013 = 5,3
Ωσ τιμι ςτόχοσ 2023 ορίηεται ο προςδοκϊμενοσ μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν για το ςφνολο τθσ περιόδου από τθν ζναρξθ
των ςχετικϊν δράςεων ζωσ το 2023 = 10,6
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Φυςικά πρόςωπα
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ετιςια.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Για τθν μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιθκεί ζρευνα πεδίου για τθν ςυλλογι ςτοιχείων από τουσ
ερευνθτικοφσ φορείσ τθσ Υεριφζρειασ (ΕΟΞΕ του Υαν. Λωαννίνων, ΨΕΛ Θπείρου και των λοιπϊν ερευνθτικϊν οργανιςμϊν τθσ
Υεριφζρειασ).

T1605
ΔΑΡΑΝΘ Ε&Α ΤΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετράει το ποςό ςε ευρϊ που κα δαπανιςουν επιχειριςεισ τθσ Υεριφζρειασ για Ζρευνα & Ανάπτυξθ.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Από τον ακόλουκο πίνακα 1 του Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ, προκφπτουν οι τιμζσ βάςθσ του δείκτθ με ζτοσ
αναφοράσ το 2011, τελευταίο ζτοσ για το οποίο υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία ΑΕΥ και αναλυτικά ςτοιχεία Ε&Α
ανά περιφζρεια. Θ πιο πρόςφατθ πθγι είναι θ ζκκεςθ: "Χαχίνθ Ε., Πάλλιου Ρ., Λερομνιμων Ψ., (2013), Δείκτεσ
Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ για δαπάνεσ και προςωπικό το 2011 ςτθν Ελλάδα, Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ".
Ρίνακασ 1. Δαπάνθ Ε&Α επιχειριςεων ωσ (%) ποςοςτό επί του ΑΕΡ

Χυνεπϊσ τίκεται τιμι βάςθσ Δαπάνθσ Ε&Α των επιχειριςεων = 1.200.000€.
Θ τιμι ςτόχοσ που ζχει τεκεί για τθν ΔΕΥΕΨΑ το 2023 ςε εκνικό επίπεδο είναι 0,38%. Υροκειμζνου να γίνει
εκτίμθςθ τθσ ΔΕΥΕΨΑ ανά κατθγορία περιφερειϊν για το ζτοσ 2023, υπολογίςκθκε καταρχιν το ποςοςτό τθσ
περιφερειακισ ΔΕΥΕΨΑ ωσ προσ τθν ςυνολικι κατά το ζτοσ 2011 για κάκε κατθγορία περιφζρειασ (Χτιλθ 3).
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1

2

Κατθγορία
Τιμι βάςθσ
περιφερειϊν
ΔΕΡΕΤΑ (%)
Ρεριςςότερο
0,34%
αναπτυγμζνεσ
Ρεριφζρειεσ ςε
0,12%
μετάβαςθ
Λιγότερο
0,12%
αναπτυγμζνεσ
Συνολικι
0,23%
ΔΕΡΕΤΑ

3
4
5
%
Σενάριο ΔΕΡΕΤΑ
περιφερειακισ Σενάριο ΔΕΡΕΤΑ
2023 με
ΔΕΡΕΤΑ προσ
2023 "business
εφαρμογι τθσ
ςυνολικι
as usual"
RIS3
147,83%

0,56%

0,56%

52,17%

0,20%

0,23%

52,17%

0,20%

0,15%

0,38%

0,38%

Ψα ποςοςτά που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ τθσ ΔΕΥΕΨΑ για το ζτοσ 2011, εφαρμόςτθκαν επί τθσ τιμισ ςτόχου
0,38% του για τον προςδιοριςμό τθσ ΔΕΥΕΨΑ ανά κατθγορία περιφερειϊν (ςτιλθ 4). Ψα ποςοςτά που
προζκυψαν αναπροςαρμόςτθκαν ςτθν ςυνζχεια, ςφμφωνα με τθν ςτιλθ 5 του πίνακα με το ακόλουκο ςκεπτικό.
Θ δαπάνθ των επιχειριςεων για ζρευνα (ΔΕΥΕΨΑ) εξαρτάται από το ΑΕΥ τθσ χϊρασ. Επομζνωσ, μείωςθ του ΑΕΥ
ςε περιόδουσ φφεςθσ (όπωσ ςυνζβθ και κατά το ζτοσ 2011) ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ αυξθμζνου
ποςοςτοφ ΔΕΥΕΨΑ. Αντίκετα, ςε περίοδο ανάπτυξθσ και με δεδομζνο ότι οι δαπάνεσ των επιχειριςεων δεν
αυξάνονται με τον ίδιο ρυκμό όπωσ το ΑΕΥ, το ποςοςτό ΔΕΥΕΨΑ μπορεί να μειωκεί. Πε βάςθ τα
προαναφερκζντα και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ Ελλάδα εξζρχεται από τθν κρίςθ και ειςζρχεται ςε περίοδο
ανάπτυξθσ:


Σι λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ κα παρουςιάςουν ανάπτυξθ (εν μζρει λόγω του τουριςμοφ) και
επομζνωσ κα ζχουν μεγαλφτερο ΑΕΥ. Τμωσ, λόγω μικρισ κρίςιμθσ μάηασ ερευνθτικοφ δυναμικοφ, δεν
κα ζχουν αυξθμζνεσ δαπάνεσ από πλευράσ επιχειριςεων για ζρευνα. Χτισ περιφζρειεσ αυτζσ θ εκνικι
RIS3 κα ςτοχεφςει ςτθν ανάπτυξθ κουλτοφρασ καινοτομίασ και «ειςαγωγι» ζρευνασ από άλλεσ
περιφζρειεσ και το εξωτερικό.
Επιλζγοντασ το ςενάριο ΔΕΥΕΨΑ 2023 με τθν εφαρμογι RIS3 για τισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ
προκφπτει ποςοςτό αφξθςθσ (0,15-0,12)/0,12=0,25=25%. Οαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ και τθν Ζνταςθ
Ε&Α 2011 (Δαπάνεσ Ε&Α ωσ % ΑΕΥ) τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου, ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ
περιφζρειεσ, επιλζγεται ςτόχοσ αφξθςθσ τθσ Δαπάνθσ Ε&Α των επιχειριςεων = 20% άρα 1.200.000€ * 1,2 =
1.440.000€ τιμι ςτόχοσ 2023.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Ευρϊ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
2 ζτθ.
ΥΘΓΘ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Ζρευνα Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ

T1606
Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία ΨΥΕ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Ωσ «ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία (ΑΥΑ)» νοείται θ ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία ςε κόςτοσ ςυντελεςτϊν, θ
οποία είναι θ αξία απόδοςθσ παραγωγισ μείον τθν αξία ενδιάμεςθσ κατανάλωςθσ. Είναι μια μζτρθςθ τθσ
ςυνειςφοράσ του κλάδου ΨΥΕ ςτο ΑΕΥ. Θ ΑΥΑ υπολογίηεται ςε εκατομμφρια €.
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Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το 2011 βάςει του παρακάτω
πίνακα για το κλάδο Λ Ενθμζρωςθ και Επικοινωνία = 79.000.000€.
Θ πιο πρόςφατθ πθγι των ςτοιχείων είναι: Δελτίου Ψφπου τθσ 13-1-2014 "ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣΛ ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΛ:
Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία για το ζτοσ 2011,” ΕΟΧΨΑΨ.
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από τθν εκτιμϊμενθ αφξθςθ κατά 10% = 79.000.000 * 1,1 = 86.900.000€.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Εκ. Ευρϊ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
2 ζτθ.
ΥΘΓΘ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Χτοιχεία – δεδομζνα ΕΟΧΨΑΨ
T1607
ΟΤΑ με δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ και ελζγχου υποδομϊν και δικτφων
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό επί του ςυνόλου των ΣΨΑ οι οποίοι μζςω τθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων ΨΥΕ κα αποκτιςουν δυνατότθτα
απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ και ελζγχου υποδομϊν και δικτφων
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Εκτιμάται ότι από τθν Ψ.Χ. υπιρξε τουλάχιςτον ζνα ςχετικό ζργο ςε ΣΨΑ τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου ςε ςφνολο 19 ΣΨΑ. Χυνεπϊσ
τιμι βάςθσ = 1/18 = 5%.
Εκτιμάται ότι μζςω παρεμβάςεων του ΥΕΥ, Ψομεακϊν ΕΥ και ΕΥ Εδαφικισ ςυνεργαςίασ τουλάχιςτον κα αποκτιςουν δυνατότθτα
απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ και ελζγχου υποδομϊν και δικτφων τουλάχιςτον 6 μοναδικοί ΣΨΑ. Χυνεπϊσ τιμι ςτόχοσ = 6/18 =
30%
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
ποςοςτό
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ετιςια.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1608
Ροςοςτό επιχειριςεων που ανζπτυξαν καινοτόμα προιόντα και διαδικαςίεσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό επί του ςυνόλου των επιχειριςεων που προχϊρθςαν ςτθν παραγωγι ενόσ νζου ι ςθμαντικά βελτιωμζνου
προϊόντοσ (αγακοφ ι υπθρεςίασ), ι ςτθν εφαρμογι μίασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ προκφπτει από ζρευνα για τθν Ξαινοτομία ςτισ Ελλθνικζσ Επιχειριςεισ για το διάςτθμα 2010 – 2012 που εκπόνθςε το
Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ (ΕΞΨ) του Εκνικοφ Λδρφματοσ Ερευνϊν και εκδόκθκε το ζτοσ 2015.
Για τθν Ελλάδα υπολογίςτθκε ςε 34,3 % το ποςοςτό των επιχειριςεων με καινοτομία προϊόντοσ ι/και διαδικαςίασ για τθν περίοδο
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2010 – 2012 .
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 υπολογίηεται ςε εκνικό επίπεδο με υπολογιηόμενθ αφξθςθ 5%, ςυνεπϊσ ωσ τιμι 36,0 %.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
ποςοςτό
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
2 ζτθ.
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Θ «Ζρευνα για τθν Ξαινοτομία – Community Innovation Survey» αποτελεί τθν επίςθμθ πανευρωπαϊκι ζρευνα για τθ ςυλλογι
ςτοιχείων και τθν παραγωγι δεικτϊν για τθν καινοτομία και τισ καινοτομικζσ δραςτθριότθτεσ των επιχειριςεων ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ (ΕΕ). Διεξάγεται κάκε δφο χρόνια ςε όλεσ τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ ΕΕ μζςω ενιαίου πρότυπου ερωτθματολογίου, ςφμφωνα με τθν
ευρωπαϊκι νομοκεςία, τισ μεκοδολογικζσ οδθγίεσ του εγχειριδίου Τςλο1 και τισ κατευκφνςεισ τθσ Eurostat, εξαςφαλίηοντασ
υψθλι ποιότθτα και ςυγκριςιμότθτα ςτουσ δείκτεσ των χωρϊν-μελϊν τθσ ΕΕ.
Θ παραγωγι των επίςθμων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων Ξαινοτομίασ και Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ για τθν Ελλάδα πραγματοποιείται από το
2012 από το Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ / Εκνικό Μδρυμα Ερευνϊν μετά από απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ και
Ψεχνολογίασ (ΦΕΞ/ 1359/Β/25.04.2012)

T1609
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΘΡΕΛΟΥ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σρίηεται θ ετιςια αξία των εξαγωγϊν ςτο εξωτερικό εμπόριο για τθν Υεριφζρεια Θπείρου, ςε ςτακερζσ τιμζσ 2000
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει βάςει των πλζον πρόςφατων διακζςιμων ςτοιχείων από τθν ΕΟΧΨΑΨ (2012) για τθν αξία των εξαγωγϊν και
είναι 152.500.000 €.
Βάςει των ςτοιχείων τθσ ΕΟΧΨΑΨ θ αξία των εξαγωγϊν τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου αυξικθκε το διάςτθμα 2008-2012 με μζςο ετιςιο
ρυκμό μεταβολισ 5,5%.
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Εκτιμάται ότι θ τάςθ αυτι κα διατθρθκεί κακϊσ θ ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ αποτελεί βαςικι ςτρατθγικι επιλογι τθσ χϊρασ για
τθν περίοδο 20014-2020. Ξατά ςυνζπεια ωσ τιμι ςτόχοσ τίκεται αξία εξαγωγϊν = 274.000.000€.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Ευρϊ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ετιςια.
ΥΘΓΘ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Χτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ

T1610
ΕΡΕΝΔΥΣΕΛΣ ΡΑΓΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΛΟΥ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΣΤΘΝ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΘΡΕΛΟΥ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σρίηεται θ ςυνολικι ετιςια αξία των ακακάριςτων επενδφςεων παγίου κεφαλαίου, εκτόσ των τομζων γεωργίασ, δαςοκομίασ,
αλιείασ και δθμόςιασ διοίκθςθσ και άμυνασ, υποχρεωτικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, εκπαίδευςθσ, δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν
ανκρϊπινθ υγεία και τθν κοινωνικι μζριμνα.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει βάςει των πλζον πρόςφατων διακζςιμων ςτοιχείων από τθν EUROSTAT (2010) για τισ επενδφςεισ παγίου
κεφαλαίου ςε όλουσ τουσ κλάδουσ εκτόσ αγροτικοφ τομζα, δθμόςιασ διοίκθςθσ και άμυνασ = 862.400.000 €.
Βάςει ςτοιχείων τθσ EUROSTAT που παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα, ο ςχθματιςμόσ παγίου κεφαλαίου κατζγραψε
αρνθτικό ετιςιο ρυκμό μεταβολισ μεταξφ 2005-2010 = -2,6%.
ζτοσ

εκμ.€

2005

991,5

2006

974,3

2007

1270,4

2008

1109,3

2009

1170,3

2010

862,4
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Θ πιο πρόςφατθ πθγι των ςτοιχείων είναι: Gross fixed capital formation by NUTS 2 regions (NACE Rev. 2) 2010, EUROSTAT (last
update 22-08-2014)
Αναμζνεται θ τάςθ να αντιςτραφεί με τθν είςοδο τθσ χϊρασ ςε ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. Χυνεπϊσ τίκεται τιμι ςτόχοσ για το 2013 που
αντιςτοιχεί ςε ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ τουλάχιςτον 1% = 1.000.000.000€
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Ευρϊ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
Ετιςια.
ΥΘΓΘ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Χτοιχεία EUROSTAT

T1613
Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετράει τθν εξοικονόμθςθ τθσ τελικισ ενζργειασ ςε χιλιοτόννουσ ιςοδφναμου πετρελαίου ςε εκνικό επίπεδο, θ οποία κα
προκφψει από δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Σ δείκτθσ προκφπτει από τθν ζκκεςθ του άρκρου 7 τθσ οδθγίασ 2012/27/ΕΕ. Θ ςχετικι ζκκεςθ υποβλικθκε για πρϊτθ φορά το
Δεκζμβριο του 2013 και ςτθν ςυνζχεια υποβάλλεται ωσ τμιμα του ΕΧΔΕΑ (Εκνικό Χχζδιο Δράςθσ για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ), το
οποίο υποβάλλεται κάκε τρία χρόνια ςφμφωνα με τθν ίδια Σδθγία.
Θ τιμι βάςθσ και θ τιμι ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτελζςματοσ αφοροφν το εκνικό επίπεδο κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ Ε.Υ.
του ΥΕΥ ςυμβάλλει ςτο εκνικό ςτόχο και τθν εκνικι πολιτικι. Ξατά ςυνζπεια ςφμφωνα με το Χχζδιο Δράςθσ για τθν Ενεργειακι
Αποδοτικότθτα (2013) του ΩΥΕΞΑ τιμι βάςθσ = 69,76 ktoe (χιλιοτόννοι ιςοδφναμου πετρελαίου) και τιμι ςτόχοσ 2023 = 902.1 ktoe
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
χιλιοτόννοι ιςοδφναμου πετρελαίου
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
3ετισ
ΥΘΓΘ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Ζκκεςθ *ΩΥΕΞΑ - ΕΧΔΕΑ (μζτρα πολιτικισ του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ) θ οποία εκπονείται ανά τριετία
βάςει τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ (Άρκρο 24 παράγραφοσ 2)+.

T1614
Εκπομπι αερίων κερμοκθπίου εκτόσ ΣΕΔΕ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετράει τθν εκπομπι αερίων κερμοκθπίου ςε τόνουσ ιςοδφναμου CO2, για το ςφνολο τθσ χϊρασ, που προκφπτουν εκτόσ
του Χυςτιματοσ Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν (ΧΕΔΕ) τθσ ΕΕ.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ και θ τιμι ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτελζςματοσ αφοροφν το εκνικό επίπεδο κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ
επενδυτικι προτεραιότθτα του ΥΕΥ ςυμβάλλει ςτο εκνικό ςτόχο και τθν εκνικι πολιτικι.
Σι ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ ζχουν προςδιοριςτεί από τισ αρμόδιεσ εκνικζσ αρχζσ (Γενικι Γραμματεία Ενζργειασ του ΩΥΕΞΑ) βάςει τθσ
μεκοδολογίασ με τθν οποία ςυντάςςεται θ ετιςια ζκκεςθ τθσ χϊρασ για τθν κλιματικι αλλαγι προσ τα Θνωμζνα Ζκνθ (ANNUAL
INVENTORY SUBMISSION UNDER THE CONVENTION AND THE KYOTO PROTOCOL FOR GREENHOUSE AND OTHER GASES), υπό το
ςυντονιςμό του εκνικοφ εκπρόςωπου τθσ ςτα Θνωμζνα Ζκνθ για τθν κλιματικι αλλαγι.
Δεδομζνου ότι θ χϊρα βρίςκεται ςε περίοδο αναπτυξιακισ φφεςθσ, είναι αναμενόμενο από το 2012 ζωσ το 2023 (διάςτθμα ςτο
οποίο αναμζνεται ανάκαμψθ) οι εκπομπζσ CO2 να αυξθκοφν. Θ αφξθςθ αυτι κα είναι περιοριςμζνθ λόγω των προβλεπόμενων
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μζτρων.
Εξάλλου, οι ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ ςε επίπεδο χϊρασ ςυνδζονται και με τουσ ςτόχουσ τθσ χϊρασ ςε ςχζςθ με τθ Χτρατθγικι Ε2020.
Χφμφωνα με το εγκεκριμζνο ΧΕΧ (ςελ. 9) ο ςτόχοσ τθσ χϊρασ για το 2020 για το δείκτθ «εκπομπζσ CO2 για τομείσ εκτόσ ΧΕΔΕ» είναι
«-4% ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ του 2005 (Απόφαςθ 406/2009/ΕΞ)». Επειδι από το 2005 ζωσ το 2012 (βλ. ΧΕΧ) θ μείωςθ ιταν ιδθ τθσ
τάξθσ του 29%, υπάρχουν περικϊρια αφξθςθσ ζωσ το ςτόχο που ζχει τεκεί ςε ςχζςθ με τθν Ε2020.
Χυμπεραςματικά, θ αφξθςθ του ςτόχου ςε ςχζςθ με τθν πιο πρόςφατα διακζςιμθ τιμι βάςθσ (2012) ςυνδζεται με τουσ ρυκμοφσ
ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ και με τισ υποχρεϊςεισ τθσ ωσ προσ τθν Χτρατθγικι Ε2020 (-4% επί των τιμϊν του 2005).
Ξατά ςυνζπεια ςφμφωνα με τθν ΕΩΧΧΑΥ τιμι βάςθσ (2012) = 48.726.297 τόννοι ιςοδφναμου CO2 και τιμι ςτόχοσ 2023 =
58.858.799 τόννοι ιςοδφναμου CO2
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
τόννοι ιςοδφναμου CO2
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Ετιςια ζκκεςθ τθσ χϊρασ για τθν κλιματικι αλλαγι προσ τα Θνωμζνα Ζκνθ (ANNUAL INVENTORY SUBMISSION
UNDER THE CONVENTION AND THE KYOTO PROTOCOL FOR GREENHOUSE AND OTHER GASES τθσ Γενικι Γραμματεία Ενζργειασ του
ΩΥΕΞΑ.

T1616
ΖΚΤΑΣΘ ΡΕΛΟΧΩΝ ΓΛΑ ΤΛΣ ΟΡΟΛΕΣ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ Θ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΤΟΥ ΚΛΝΔΥΝΟΥ ΡΛΘΜΜΥΩΝ ΚΑΛ Θ ΕΦΑΜΟΓΘ
ΜΕΤΩΝ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2007/60/ΕΚ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σρίηεται θ ζκταςθ περιοχϊν των ηωνϊν υψθλοφ κινδφνου πλθμμφρασ για το υδατικό διαμζριςμα Θπείρου (GR05) για τισ οποίεσ
απαιτείται αξιολόγθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων πλθμμφρασ.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ υπολογίηεται θ ςυνολικι ζκταςθ των ηωνϊν υψθλοφ κινδφνου πλθμμφρασ ςτο Ω.Δ. Θπείρου,
βάςει τθσ Υροκαταρκτικι Αξιολόγθςθσ Ξινδφνων Υλθμμφρασ, θ οποία ανζρχεται ςε 1.000km2 και αφαιρείται αυτι που αφορά τα
Λόνια. Χυνεπϊσ τιμι βάςθσ 2014 = 939 km2.
Ωσ ςτόχοσ τίκεται θ μείωςθ τθσ ζκταςθσ των περιοχϊν για τισ οποίεσ απαιτείται θ αξιολόγθςθ και διαχείριςθ του κινδφνου
πλθμμυρϊν και θ εφαρμογι τθσ οδθγίασ 2007/60/ΕΞ. Πε τθν παραδοχι ότι βάςει των διατικζμενων ποςϊν τα ζργα προςταςίασ
μποροφν να καλφψουν ζκταςθ περί των 250.000 ςτρ. προκφπτει τιμι ςτόχοσ 2023 = 939 km2 – 250 km2 = 700 km2.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
km2
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
διετισ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1617
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Επιφανειακά Υδατικά Συςτιματα που επιτυγχάνουν ίςθ ι ανϊτερθ τθσ καλισ κατάςταςθ υδάτων
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετράει τον αρικμό των επιφανειακϊν υδατικϊν ςυςτθμάτων τθσ Υεριφζρειασ των οποίων θ κατάςταςθ των υδάτων
χαρακτθρίηεται από καλι και άνω.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Χφμφωνα με το Χχζδιο Διαχείριςθσ Ωδατικοφ Διαμερίςματοσ Θπείρου προςδιορίςτθκαν 106 επιφανειακά υδάτινα ςϊματα τα
οποία ταξινομοφνται ωσ εξισ:
Πε βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ταξινόμθςθσ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ, από τα 82 ποτάμια υδάτινα ςϊματα ςτο Ωδατικό
Διαμζριςμα Θπείρου (GR05):



3, δθλαδι ποςοςτό 3,66%, βρίςκονται ςε υψθλι οικολογικι κατάςταςθ,
66, δθλαδι ποςοςτό 80,49%, βρίςκονται ςε καλι οικολογικι κατάςταςθ / καλό οικολογικό δυναμικό (από τα οποία τα
2 είναι ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνα),

6, δθλαδι ποςοςτό 7,32% ςε μζτρια οικολογικι κατάςταςθ / μζτριο οικολογικό δυναμικό (από τα οποία τα 3 είναι
ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνα / τεχνθτά) και

7, δθλαδι ποςοςτό 8,54% ςε άγνωςτθ οικολογικι κατάςταςθ / άγνωςτο οικολογικό δυναμικό (από τα οποία τα 5 είναι
ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνα / τεχνθτά).
Πε βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ταξινόμθςθσ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ, από τα 4 λιμναία υδάτινα ςϊματα ςτο Ωδατικό
Διαμζριςμα Θπείρου (GR05):

1, δθλαδι ποςοςτό 25% βρίςκεται ςε ελλιπζσ οικολογικό δυναμικό (ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνο υδάτινο ςϊμα) και

3, δθλαδι ποςοςτό 75% ςε άγνωςτο οικολογικό δυναμικό (ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνα υδάτινα ςϊματα).
Πε βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ταξινόμθςθσ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ, από τα 13 παράκτια υδάτινα ςϊματα ςτο Ωδατικό
Διαμζριςμα Θπείρου (GR05):



7, δθλαδι ποςοςτό 53,85%, βρίςκονται ςε υψθλι οικολογικι κατάςταςθ
2, δθλαδι ποςοςτό 15,38% ςε καλι οικολογικι κατάςταςθ / καλό οικολογικό δυναμικό (από τα οποία το 1 είναι
ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνο) και

4, δθλαδι ποςοςτό 30,77% ςε μζτρια οικολογικι κατάςταςθ / μζτριο οικολογικό δυναμικό (από τα οποία το 1 είναι
ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνο).
Πε βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ταξινόμθςθσ τθσ χθμικισ κατάςταςθσ, και τα 13 παράκτια υδάτινα ςϊματα ςτο Ωδατικό Διαμζριςμα
Θπείρου (GR05) βρίςκονται ςε άγνωςτθ χθμικι κατάςταςθ (από τα οποία τα 2 είναι ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνα).
Πε βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ταξινόμθςθσ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ, από τα 7 μεταβατικά υδάτινα ςϊματα ςτο Ωδατικό
Διαμζριςμα Θπείρου (GR05):

1, δθλαδι ποςοςτό 14,29%, βρίςκεται ςε καλι οικολογικι κατάςταςθ,

4, δθλαδι ποςοςτό 57,14%, βρίςκεται ςε μζτρια οικολογικι κατάςταςθ και

2, δθλαδι ποςοςτό 28,57%, βρίςκεται ςε άγνωςτθ οικολογικι κατάςταςθ.
Πε βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ταξινόμθςθσ τθσ χθμικισ κατάςταςθσ, και τα 7 μεταβατικά υδάτινα ςϊματα ςτο Ωδατικό
Διαμζριςμα Θπείρου (GR05) βρίςκονται ςε άγνωςτθ χθμικι κατάςταςθ.)
Άρα ςυνολικά ςε τουλάχιςτον καλι κατάςταςθ βρίςκονται 3 + 66 + 7 + 1 = 79 υδατικά ςυςτιματα τα οποία αποτελοφν τθν τιμι
βάςθσ
Θ ΧΠΥΕ του Υρογράμματοσ εκτιμά ότι 15 υδάτινα ςϊματα, δθλαδι ποςοςτό 14,2% του ςυνόλου των επιφανειακϊν υδάτινων
ςωμάτων του Ωδατικοφ Διαμερίςματοσ Θπείρου εκτιμάται ότι δεν κα επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τθσ Οδθγίασ ζωσ το 2015, διότι θ
οικολογικι τουσ ι/και θ χθμικι τουσ κατάςταςθ είναι κατϊτερθ τθσ καλισ και δεν είναι βζβαιο ότι τα βαςικά και ςυμπλθρωματικά
μζτρα που προτείνονται προσ εφαρμογι κατά τθν παροφςα διαχειριςτικι περίοδο κα ζχουν το προςδοκϊμενο αποτζλεςμα ςε
διάςτθμα 3 περίπου ετϊν.
Συνεπϊσ ωσ τιμι ςτόχοσ ορίηεται 106 – 15 = 91 επιφανειακά υδατικά ςυςτιματα με ίςθ ι ανϊτερθ τθσ καλισ κατάςταςθ υδάτων
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
αρικμόσ επιφανειακϊν υδατικϊν ςυςτθμάτων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
διετισ
ΥΘΓΘ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Θ πθγι των εν λόγω ςτοιχείων κα δίνεται από τθν Δ/νςθ Ωδάτων τθσ Υεριφζρειασ ανά δφο ζτθ. Θ Δ/νςθ Ωδάτων κα αντλεί ςτοιχεία
είτε από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Ωδάτων του ΩΥΕΞΑ, είτε απευκείασ από το Χχζδιο Διαχείριςθσ Ωδάτων του
Ωδατικοφ Διαμερίςματοσ Θπείρου που επικαιροποιείται κάκε 6 χρόνια (2015, 2021).
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T1618
Διανυκτερεφςεισ επιςκεπτϊν ςτθν Ρεριφζρεια
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σρίηεται ωσ ο ετιςιοσ αρικμόσ διανυκτερεφςεων των επιςκεπτϊν ςτθν Υεριφζρεια.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Βάςει των πιο πρόςφατων ςτοιχείων τθσ ΕΟΧΨΑΨ οι διανυκτερεφςεισ ςτθν Υεριφζρεια Θπείρου για το 2013
ανιλκαν ςε 1.801.485 (τιμι βάςθσ)
Πεταξφ 2005-2013 οι διανυκτερεφςεισ ςτθν περιφζρεια αυξικθκαν με μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ = 17,4%.
Πεταξφ 2005-2013 οι διανυκτερεφςεισ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ αυξικθκαν με μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ =
8,3%.
Χφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ McKinsey: «Ψουριςτικόσ Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 2021», τα επόμενα
8-10 χρόνια, ο τουριςμόσ κα αποτελζςει κινθτιρια δφναμθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, αντιπροςωπεφοντασ πάνω
από το 35% και το 38% του ςυνολικοφ αναπτυξιακοφ δυναμικοφ ςε όρουσ Ακακάριςτθσ Υροςτικζμενθσ Αξίασ
(ΑΥΑ) και απαςχόλθςθσ αντίςτοιχα. Σι διεκνείσ επιςκζπτεσ κα φκάςουν τα 22-24 εκατ., με παράλλθλθ αφξθςθ
τθσ μζςθσ δαπάνθσ ανά ταξίδι.
Πε βάςθ τα ςθμερινά δεδομζνα (2013) αυτό ςθμαίνει μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ των διεκνϊν τουριςτικϊν
αφίξεων τουλάχιςτον 5%.
Υαράλλθλα, ο Υαγκόςμιοσ Σργανιςμόσ Ψουριςμοφ προβλζπει μζςο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ των διεκνϊν
τουριςτικϊν αφίξεων τθσ τάξθσ του 4,1% με ορίηοντα το 2020.
Θ τάςθ για τθν Υεριφζρεια Θπείρου βάςει ιςτορικϊν ςτοιχείων αποτυπϊνεται ςτο επόμενο γράφθμα.
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Γίνεται θ παραδοχι ότι το μεγαλφτερο μζροσ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ και ηιτθςθσ για διανυκτερεφςεισ που
δθμιοφργθςε θ ολοκλιρωςθ τθσ Εγνατίασ Σδοφ ζχει ιδθ αποτυπωκεί. Χυνεπϊσ ο ρυκμόσ μεταβολισ κα
κυμαίνεται πιο κοντά ςε αυτόν τθσ χϊρασ.
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Άρα τίκεται ωσ τιμι ςτόχοσ θ επίτευξθ μζςου ετιςιου ρυκμοφ μεταβολισ τουλάχιςτον 3%.
Πε βάςθ αυτόν ο αρικμόσ διανυκτερεφςεων εκτιμάται ςφμφωνα με τον επόμενο πίνακα.

Greece

Ipeiros

2005

55.264.093

753.923

2006

57.796.551

784.257

2007

65.420.236

936.866

2008

65.624.563

900.065

2009

84.362.746

1.650.669

2010

83.743.820

1.699.546

2011

87.551.176

1.697.677

2012

78.177.354

1.428.677

2013

91.910.642

1.801.485

2014

1.855.530

2015

1.911.195

2016

1.968.531

2017

2.027.587

2018

2.088.415

2019

2.151.067

2020

2.215.599

2021

2.282.067

2022

2.350.529

2023

2.421.045

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
διετισ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ : Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα γίνεται ανά διετία με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ
T1619
Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ (ςφνολο περιοχϊν NATURA 2000) με εργαλεία διαχείριςθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό του πλικουσ των προςτατευόμενων περιοχϊν που διακζτουν εργαλεία διαχείριςθσ.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Βάςει τθσ ζρευνασ τθσ ΧΠΥΕ εκ του ςυνόλου των 29 περιοχϊν NATURA ςτθν Υεριφζρεια Θπείρου οι 23 διακζτουν ςχζδιο
διαχείριςθσ. Άρα τιμι βάςθσ = 23 /29 = 79% ποςοςτό.
Οαμβάνοντασ υπόψθ και τουσ ςτόχουσ του «Υλαιςίου Δράςεων Υροτεραιότθτασ για το Δίκτυο NATURA 2000 για τθν
Υρογραμματικι Υερίοδο 2014-2020» του ΩΥΕΞΑ τίκεται ωσ ςτόχοσ θ κάλυψθ των περιοχϊν με ςχζδια διαχείριςθσ ςε ποςοςτό
100% (τιμι ςτόχοσ).
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
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Υοςοςτό
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
διετισ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Κα προκφπτει από τθ βάςθ δεδομζνων δικτφου προςτατευόμενων περιοχϊν ΩΥΕΞΑ ανά δφο ζτθ.

T1620
Μζγιςτοσ αρικμόσ θμερϊν με μζςθ θμεριςια ςυγκζντρωςθ ΑΣ10 μεγαλφτερθ από 50 μg/m3 που καταγράφεται ςε ςτακμό
μζτρθςθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετράει τον μζγιςτοσ αρικμόσ θμερϊν με μζςθ θμεριςια ςυγκζντρωςθ ΑΧ10 μεγαλφτερθ από 50 μg/m3 ανά ζτοσ, που
καταγράφεται ςτον ςτακμό μζτρθςθσ των Λωαννίνων

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Ψα ΑΧ10 είναι τα αιωροφμενα ςωματίδια με διάμετρο < 10 μm που διαπερνοφν το αναπνευςτικό ςφςτθμα, ςυγκεντρϊνουν ρφπουσ
και κεωροφνται εξαιρετικά καρκινογόνα. Αποτελοφν ζναν ςθμαντικό παράγοντα υποβάκμιςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και ωσ
δείκτθσ χαρακτθρίηουν τθν ποιότθτα του. Θ παραγωγι τουσ οφείλεται ςε φυςικοφσ (μεταφορά ςκόνθσ) ι ανκρωπογενισ τοπικοφσ παράγοντεσ όπωσ οι αςτικζσ πθγζσ καφςθσ και θ ποιότθτα των καυςίμων που χρθςιμοποιοφνται ςτισ αςτικζσ λειτουργίεσ.
Θ ζνταςθ τθσ παραγωγισ τουσ εξαρτάται απο τισ κερμοκραςιακζσ ςυνκικεσ, ωςτόςο θ ςυγκζντρωςθ τουσ (και θ παραμονι τουσ
ςτο αςτικό περιβάλλον) ςχετίηεται ςε ζναν ςυνδυαςμό από παράγοντεσ που χαρακτθρίηουν το περιβάλλον και το μικροκλίμα τθσ
πόλθσ όπωσ τθν μορφι και τθν ποιότθτα των ελεφκερων χϊρων, τθν ποιότθτα του πράςινου (ικανότθτα απορρόφθςθσ), τθν
ενςωμάτωςθ τθσ βιοκλιματικισ λογικισ ςτθν πολεοδομία (διάδρομοι αεριςμοφ) κ.α.
Χτθν Ιπειρο υπζρβαςθ των κεςμοκετθμζνων ορίων (μζςθ θμεριςια ςυγκζντρωςθ >50 μg/m3) παρατθρείται κφρια τουσ
χειμερινοφσ μινεσ. Θ μείωςθ του αρικμοφ των θμερϊν όπου παρατθροφνται υπερβάςεισ αναμζνεται να επιτευχκεί με τθν
ςυνεπίδραςθ διαφόρων μζτρων και μζςων πολιτικισ που ςχετίηονται πζρα από το ΥΕΥ (αναμζνεται να υπάρχει κετικι επίδραςθ
και από δράςεισ του ΚΧ4 κφρια ςε ςχζςθ με τθν μείωςθ τθσ παραγωγισ λόγω εξοικονόμθςθσ), το ΩΠΕΥΕΦΑΑ, το Υράςινο Ψαμείο,
το ΕΥΑΡεΞ κ.α. Σι δράςεισ του Ειδικοφ Χτόχου αναμζνεται να επιδράςουν τόςο ςτθν μείωςθ τθσ παραγωγισ των ρφπων, όςο και
ςτθν δυνατότθτα αυτοκακαριςμοφ - διαςποράσ και απορρόφθςθσ των ρφπων.
Σ ςτακμόσ αναφοράσ που επιλζγεται για τθν αποτίμθςθ του δείκτθ είναι αυτόσ των Λωαννίνων, δεδομζνου ότι ςτα Λωάννινα
κατοικεί άνω του 52% του αςτικοφ πλθκυςμοφ τθσ περιφζρειασ και ωσ εκ τοφτου κα αποτελζςει τθν βαςικότερθ περιοχι
παρζμβαςθσ του ΕΧ.
Σ υπολογιςμόσ των τιμϊν του δείκτθ γίνεται μζςω των ωριαίων καταγραφϊν του Χτακμοφ Πζτρθςθσ τθσ Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ
τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου, ο οποίοσ λειτουργεί ςε ςυνεργαςία με το Υανεπιςτιμιο Λωαννίνων. Σι ωριαίεσ τιμζσ ακροίηονται και
διαιροφνται δια του 24 προκειμζνου να προκφψει θ μζςθ θμεριςια ςυγκζντρωςθ. Σ δείκτθσ αποτυπϊνει τον αρικμό θμερϊν που
θ τιμι αυτι ξεπερνάει το όριο των >50 μg/m3. Ψα ςτοιχεία προζρχονται από τθν αρμόδια Δ/νςθ τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου.
Η Τιμι βάςθσ ορίηεται βάςει των τελευταίων διακζςιμων ςτοιχείων, δθλαδι το 2014 (ςθμειϊνεται ότι θ περίοδοσ μετριςεων
1/12/2013 ζωσ 30/11/2014 προκειμζνου να καλφπτεται θμερολογιακά ζνα ολόκλθρο ζτοσ, τα εν λόγω ςτοιχεία είναι προςωρινά) =
33 θμζρεσ
Η τιμι ςτόχοσ 2023 προςδιορίηεται βάςει των ςτόχων τθσ Σδθγίασ 2008/50/ΕΞ για τθν ποιότθτα του αζρα και τθσ προγενζςτερθσ
ΞΩΑ 3277/209. = 35 θμζρεσ
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται ωσ μζγιςτθ επικυμοφμενθ τιμι. Ψο ότι θ τιμι ςτόχοσ δθλϊνεται μεγαλφτερθ από τθν τιμι βάςθσ
(ενϊ επί τθσ ουςίασ ο ΕΧ προςδοκά τθν μείωςθ τθσ ρφπανςθσ) οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι τάςεισ για τθν περιοχι των Λωαννίνων
όπωσ ζχουν τεκμθριωκεί από πρόςφατεσ ερευνθτικζσ και επιςτθμονικζσ εκκζςεισ δείχνουν μια ςθμαντικι αφξθςθ τθσ
ςυγκζντρωςθσ των ΑΧ10 πράγμα που ςθμαίνει ότι χωρίσ τθν λιψθ μζτρων το όριο των 35 θμερϊν κα ξεπεραςτεί άμεςα. Θ
κεϊρθςθ αυτι πικανότατα κα επιβεβαιωκεί και με τθν οριςτικοποίθςθ των ςτοιχείων μζτρθςθσ για το 2014. Χτόχοσ ςυνεπϊσ τθσ
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πολιτικισ για τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ αποτελεί θ ανακοπι αυτισ τθσ τάςθσ ςε επίπεδα τζτοια, ϊςτε να είναι "ανεκτά", να
εξαςφαλίηεται θ δθμόςια υγεία και να μθν επθρεάηεται το επίπεδο διαβίωςθσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Θμζρεσ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Για τθν μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιθκεί ζρευνα πεδίου για τθν ςυλλογι ςτοιχείων των ωριαίων
καταγραφϊν του Χτακμοφ Πζτρθςθσ τθσ Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ των Λωαννίνων.

T1622
Μείωςθ χρονοαπόςταςθσ ςτθν Ε.Ο. Καλπακίου - Κακαβιάσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ «μείωςθ χρονοαπόςταςθσ» μεταξφ ενόσ ςθμείου αφετθρίασ και ενόσ ςθμείου προοριςμοφ μετριζται ςε λεπτά τθσ ϊρασ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Ωπολογίηεται ωσ θ διαφορά τθσ διάρκειασ μετακίνθςθσ πριν τθν υλοποίθςθ τθσ βελτιωτικισ παρζμβαςθσ από τθ διάρκεια
μετακίνθςθσ μετά τθν υλοποίθςθ τθσ βελτιωτικισ παρζμβαςθσ. Σ δείκτθσ κα υπολογιςτεί επί των τμθμάτων του καταςκευαςμζνου
/ αναβακμιςμζνου οδικοφ δικτφου ςτθν Ε.Σ. Ξαλπακίου - Ξακαβιάσ.
Ωφιςτάμενο τμιμα:
Θ Ε.Σ. Ξαλπακίου – Ξακαβιάσ ζχει βελτιωκεί ςτο παρελκόν με εξαίρεςθ το προσ καταςκευι τμιμα μικουσ 4χλμ.
Θ λειτουργικι ταχφτθτα τθσ οδοφ εκτιμάται ςε 80χλμ/ϊρα ςτο βελτιωμζνο τμιμα ςυνολικοφ μικουσ 20 χλμ και 50 χλμ/ϊρα ςτο μθ
βελτιωμζνο τμιμα μικουσ 4χλμ.
Σ ςθμερινόσ χρόνοσ μετακίνθςθσ είναι:
tα = S1 / V1 + S2 / V2 = 20/80 + 4/50 = 0,25 + 0,08 = 0,33 ϊρεσ ι 20 λεπτά περίπου (τιμι βάςθσ)
Βελτιωμζνο τμιμα:
Πετά τθν καταςκευι του ζργου θ εκνικι οδόσ μικουσ 24χλμ κα ζχει ενιαία λειτουργικι ταχφτθτα 80 χλμ/ϊρα.
tβ = Sβ / Vβ = 24/80 = 0,30 ϊρεσ ι 18 λεπτά (τιμι ςτόχοσ)
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Οεπτά
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
διετισ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Υθγζσ εκτίμθςθσ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των
ενταγμζνων ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020 και με ζρευνα πεδίου.

T1623
Χρονοαπόςταςθ (Λόνια Οδόσ με Ρεριοχι Τηουμζρκων)
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ «μείωςθ χρονοαπόςταςθσ» μεταξφ ενόσ ςθμείου αφετθρίασ και ενόσ ςθμείου προοριςμοφ μετριζται ςε λεπτά τθσ ϊρασ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Ωπολογίηεται ωσ θ διαφορά τθσ διάρκειασ μετακίνθςθσ πριν τθν υλοποίθςθ τθσ βελτιωτικισ παρζμβαςθσ από τθ διάρκεια
μετακίνθςθσ μετά τθν υλοποίθςθ τθσ βελτιωτικισ παρζμβαςθσ.

Σ δείκτθσ κα υπολογιςτεί επί των τμθμάτων του καταςκευαςμζνου / αναβακμιςμζνου οδικοφ δικτφου που ςυνδζει τθν Λόνια Σδόσ
με τθν περιοχι Ψηουμζρκων.
Πζςω τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ προβλζπεται να υλοποιθκοφν περίπου 4 ζργα μεταφορϊν. Ψο πιο αντιπροςωπευτικό όςον
αφορά τθ μείωςθ χρονοαπόςταςθσ και ταυτόχρονα ζργο υψθλισ προτεραιότθτασ για τθν Ιπειρο είναι θ ςφνδεςθ τθσ Λόνιασ Οδοφ
με τθν περιοχι Τηουμζρκων. Ψο ζργο ςυμβάλλει κατά το μζγιςτο ςτο δείκτθ εκροϊν, τόςο από άποψθ Υ/Ω όςο και από άποψθ
θ
μικουσ και αποτελεί τθ ςφνδεςθ του Α/Ξ Ψερόβου τθσ Λόνιασ Σδοφ με τθ 2 Επαρχιακι οδό Λωαννίνων – Υραμάντων μετά το
Ξαλζντηι και πλθςίον του οικιςμοφ Υθγάδια, μικουσ 10χλμ.
θ

Θ ςθμερινι ςφνδεςθ του οικιςμοφ Ψερόβου με τθ 2 επαρχιακι οδό ζχει ςυνολικό μικοσ 39 χλμ περίπου και πραγματοποιείται:


α) μζςω τθσ Ε.Σ Λωαννίνων Άρτασ για μικοσ 17 χλμ περίπου (κόμβοσ Επιςκοπικοφ) με εκτιμϊμενθ λειτουργικι ταχφτθτα
80 χλμ/ϊρα και
θσ

β) μζςω τθσ 2 επαρχιακισ οδοφ Λωαννίνων – Υραμάντων για μικοσ 22 χλμ περίπου με εκτιμϊμενθ λειτουργικι
ταχφτθτα 40χλμ/ϊρα.
Σ ςθμερινόσ χρόνοσ μετακίνθςθσ είναι:
tα = S1 / V1 + S2 / V2 = 17/80 + 22/40 = 0,21 + 0,55 = 0,76 ϊρεσ ι 46 λεπτά περίπου (τιμι βάςθσ).
Βελτιωμζνο τμιμα:
Πετά τθν καταςκευι του ζργου θ αντίςτοιχθ ςφνδεςθ κα πραγματοποιείται με οδό μικουσ 10 χλμ και λειτουργικι ταχφτθτα
80χλμ/ϊρα.
tβ = Sβ / Vβ = 10/80 = 0,12 ϊρεσ ι 7 λεπτά περίπου (τιμι ςτόχου).
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Οεπτά
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
διετισ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020 και με ζρευνα πεδίου.

T1624
Επικινδυνότθτα Οδικοφ Δικτφου (τροχαία ατυχιματα με ςωματικζσ βλάβεσ/ ζτοσ)
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετρά τροχαία ατυχιματα με ςοβαρζσ ςωματικζσ βλάβεσ.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Πε βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Γενικισ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Θπείρου το 2013 καταγράφθκαν τα εξισ ατυχιματα: ελαφρφσ
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τραυματιςμόσ 62, ςοβαρόσ τραυματιςμόσ 37, κανατθφόρα 29.
Χυνεπϊσ τιμι βάςθσ = 125 ατυχιματα.
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου 2023 βάςει των ιςτορικϊν ςτοιχείων ανά ζτοσ εκτιμάται ότι οι ενζργειεσ οδικισ αςφάλειασ κα
ςυμβάλλουν ςτθν μείωςθ των ατυχθμάτων με ετιςιο ρυκμό μεταβολισ μεγαλφτερου του ιςτορικοφ μ.ο. (= 1,1%) και ακροιςτικά
κατά 28%.
2009: 134
2010: 151
2011: 147
2012: 125
2013: 128
Χυνεπϊσ τιμι ςτόχοσ 2023 = 128/1,28 = 100 ατυχιματα.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ ατυχθμάτων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ λαμβάνεται κάκε ζτοσ από τα ςτοιχεία που τθρεί θ Γενικι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Θπείρου.

T1629
Ρλθκυςμόσ που ωφελείται από κοινωνικζσ υπθρεςίεσ φροντίδασ και ςτζγαςθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετράει τον πλθκυςμό που κα ωφελείται από τισ υποδομζσ που κα δθμιουργθκοφν και κα παρζχουν κοινωνικζσ
υπθρεςίεσ φροντίδασ και ςτζγαςθσ ςτθν Υεριφζρεια ςε ετιςια βάςθ για το διάςτθμα λειτουργίασ αυτϊν.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Χτθ βάςθ ερωτθματολογίων (ΕΩΧΕΞΨ - ΦΨΩΧΕΛΑ) προςδιορίςτθκε θ τιμι βάςθσ από οποφ προκφπτει ότι ο μζςοσ αρικμόσ
ωφελουμζνων είναι 66 ανά δομι. Σι ςχετικζσ δομζσ ςτθν Υεριφζρεια ανζρχονται ςτισ 233.
Άρα τιμι βάςθσ 2013 = 66 * 233 = 15.379 άτομα
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου 2023 γίνεται θ παραδοχι ότι μζςω των παρεμβάςεων θ πρόςκετθ δυναμικότθτα των
κοινωνικϊν υπθρεςιϊν φροντίδασ και ςτζγαςθσ που ενιςχφονται κα ανζλκει ςε 89 άτομα.
Επίςθσ γίνεται θ παραδοχι ότι οι υπθρεςίεσ κα λειτουργοφν για 6 ζτθ μζχρι το 2023.
Ξατά ςυνζπεια τιμι ςτόχοσ 2023 = 89 ωφελοφμενοι * 6 ζτθ + 15.379= 15.913 άτομα
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Άτομα
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
διετισ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται ανά διετία από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων
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ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020 και με ζρευνα πεδίου.

T1630
Ρλθκυςμόσ ΟΜΑ με επαρκείσ ςυνκικεσ ςτζγαςθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετράει τον πλθκυςμό των ΦΣΠΑ που κα ζχει επαρκείσ ςυνκικεσ ςτζγαςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των παρεμβάςεων
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Πε βάςθ τα ερωτθματολόγια του ΕΞΨ που διακινικθκαν από τθν ΕΔΑ Θπείρου προσ τουσ Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ, εκτιμάται ότι
από τον πλθκυςμό των 1.800 ατόμων Φομά, το 50% ζχει επαρκείσ ςυνκικεσ ςτζγαςθσ.
Άρα τιμι βάςθσ 2014 = 1.800 * 0,5 = 900 άτομα
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου 2023 εκτιμάται ότι το 80% του πλθκυςμοφ κα αποκτιςει επαρκείσ ςυνκικεσ ςτζγαςθσ.
Ξατά ςυνζπεια τιμι ςτόχοσ 2023 = 1.800 * 0,8 = 1.440 άτομα
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Άτομα
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
διετισ
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται ανά διετία από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων
ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020 και με ζρευνα πεδίου ςε ςυνεργαςία με τουσ ΣΨΑ τθσ Υεριφζρειασ.

T1631
Ροςοςτό πλθκυςμοφ θλικίασ 18-24 ετϊν που ζχει ολοκλθρϊςει μόνο τον κατϊτερο κφκλο τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Αφορά ποςοςτό πλθκυςμοφ θλικίασ 18-24 ετϊν που ζχει ολοκλθρϊςει μόνο τον κατϊτερο κφκλο τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
και που δεν βρίςκεται ςε ςπουδζσ ι κατάρτιςθ, ςε εκνικό επίπεδο.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τα πλζον πρόςφατα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το 2013 = 10,6%.
Θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 τίκεται βάςει του εκνικοφ ςτόχου τθσ ςτρατθγικισ Ε2020 = 9,7%.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα λαμβάνεται κάκε ζτοσ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ.

T1635
Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετράει τα μειονεκτοφντα άτομα που κα ςυμμετάςχουν ςτισ Ειδικζσ Ξοινωνικζσ Σμάδεσ τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τουσ ωφελοφμενουσ των 7 ΑΧ ΨΣΥΕΞΣ ΘΥΕΛΦΣΩ (ςτοιχεία ΕΩΞΕΞΣ) επί το ποςοςτό ατόμων που
ενεργοποιικθκε ζξι μινεσ μετά (ςτοιχεία Ωπουργείου Εργαςίασ ςτο ςφνολο των περιφερειϊν) = 660 * 14% = 92 ςυμμετζχοντεσ.
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει με τθν υπόκεςθ εργαςίασ 14% των ςυμμετεχόντων κα ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ κλπ,
εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. Χτθν τιμι ςτόχο ςυμπεριλαμβάνονται και οι 92 ςυμμετζχοντεσ τθσ τιμισ
βάςθσ.
Χυνεπϊσ τιμι ςτόχοσ 2023 = 92 + 375* 14% = 92 + 53 = 145 ςυμμετζχοντεσ
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Άτομα
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα γίνεται ανά ζτοσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων
ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020, με ςτοιχεία που κα ςυλλζγει από τουσ φορείσ.

T1639
Συμμετζχοντεσ άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ εντόσ ζξι μθνϊν από τθ λιξθ
τθσ ςυμμετοχισ τουσ.
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετράει των αρικμό των ςυμμετεχόντων υψθλϊν προςόντων ςε κζςεισ εργαςίασ ςε τομείσ τθσ RIS3 τθσ Θπείρου.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ είναι 0 κακϊσ αφορά νζα δράςθ που ςυνδζεται με τουσ τομείσ τθσ RIS3 τθσ Θπείρου για τθν οποία δεν υπάρχουν
ςτοιχεία φυςικισ υλοποίθςθσ προθγοφμενων παρεμβάςεων.
Θ τιμι ςτόχοσ 2023 προκφπτει με τθν υπόκεςθ εργαςίασ ότι 2 ςτουσ 10 ςυμμετζχοντεσ υψθλϊν προςόντων κα κατζχουν κζςθ
εργαςίασ μετά τθν ςυμμετοχι τουσ ςε ενεργθτικζσ πολιτικζσ = 167 * 0,2 = 33 ςυμμετζχοντεσ
Εφόςον επιλζγεται ειδικόσ δείκτθσ εκροϊν ςυνδζεται με ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Άτομα
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα γίνεται ανά ζτοσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων
ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020, με ςτοιχεία που κα ςυλλζγει από τουσ φορείσ.

T1640
Υποςτθριηόμενεσ επιχειριςεισ που ςυνεχίηουν να εφαρμόηουν δράςεισ προςαρμογισ ςτο περιβάλλον τθσ RIS3 ζνα ζτοσ μετά
τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετράει τισ επιχειριςεισ που κα ςυνεχίςουν να εφαρμόηουν δράςεισ προςαρμογισ ςτο περιβάλλον τθσ RIS3
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τισ ενταγμζνεσ (με π/υ ζνταξθσ 1.376.000€) επιχειριςεισ (νομικά πρόςωπα Α.Ε, ΕΥΕ, ΕΕ, ΣΕ - πλθν
ατομικϊν επιχειριςεων) τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου ςτο πρόγραμμα Διαρκρωτικι Υροςαρμογι Εργαηομζνων και Επιχειριςεων
εντόσ τθσ Σικονομικισ Ξρίςθσ, που απαςχολοφν από 1 -49 εργαηόμενουσ του ΕΥΑΡΑΔ 2007 – 2013» και ανζρχονται ςε 103.
Θ τιμι ςτόχοσ 2023 προκφπτει με τθν υπόκεςθ εργαςίασ ότι 7 ςτισ 10 επιχειριςεισ κα ςυνεχίςουν να εφαρμόηουν δράςεισ
προςαρμογισ. Θ τιμι ςτόχοσ είναι ςωρευτικι ςε αντιςτοιχία με τθν τιμι βάςθσ = 103 + 51*0,7 = 139 επιχειριςεισ.
Ξακϊσ δεν υπάρχει κοινόσ δείκτθσ αποτελεςμάτων που να αφορά επιχειριςεισ, δθμιουργείται ειδικόσ δείκτθσ, ο οποίοσ αφορά τισ
υποςτθριηόμενεσ επιχειριςεισ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ επιχειριςεων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα γίνεται ανά ζτοσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων
ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020, με ςτοιχεία που κα ςυλλζγει από τουσ φορείσ.

T1641
Καλυψθ του πλθκυςμοφ με αναπθρία που λαμβάνουν υπθρεςίεσ υποςτθριξθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
O δείκτθσ μετράει το ςφνολο των δυνθτικά ωφελοφμενων ΑμεΑ τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ προζκυψε από τουσ ωφελοφμενουσ ΑΠΕΑ των ΞΔΑΥ και Δομϊν Σλοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ και ΑμεΑ (ςτοιχεία
ΕΩΧΕΞΨ για τθν περίοδο 2013-2014) προσ τον ςυνολικό πλθκυςμό ΑΠΕΑ (ερωτθματολόγια με τουσ Διμουσ τθσ Θπείρου).
Χυνεπϊσ τιμι βάςθσ = 245 / 4.139 = 5,9%
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από τθν πρόςκετθ κάλυψθ που αναμζνεται βάςει των εκροϊν των παρεμβάςεων του Ειδικοφ Χτόχου.
Χυνεπϊσ τιμι ςτόχοσ 2023 = (530 + 245) / 4.139 = 18,7%.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα γίνεται ανά ζτοσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων
ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020, με ςτοιχεία που κα ςυλλζγει από τουσ φορείσ.

T1642
Υοςοςτό κάλυψθσ των δράςεων του Health Safety Net επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ
φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ.
ΣΦΛΧΠΣΧ:
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Σ δείκτθσ μετράει το ποςοςτό κάλυψθσ των δράςεων του του Health Safety Net επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν που
διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Ψο ποςοςτό κάλυψθσ των δράςεων του Health safety net, όπωσ αυτό προκφπτει από το action plan είναι 22%.
Θ τιμι ςτόχοσ αποτελεί εκτίμθςθ του Ωπ. Ωγείασ και προκφπτει από τουσ πολίτεσ που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ του Health Safety
Net προσ τον ςυνολικό αρικμό των ατόμων τθσ Υεριφζρειασ που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ και δεν διακζτουν
αςφαλιςτικι κάλυψθ.
Ψα ςτοιχεία του πλθκυςμοφ κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ κα προκφψουν από τθν μελζτθ για τθ Φτϊχεια (ΕΩΧΕΞΨ). Σ αρικμόσ
των αναςφάλιςτων πολιτϊν ανά Υεριφζρεια κα πρζπει να υπολογιςτεί από τα δεδομζνα που τθρεί θ ΘΔΛΞΑ ΑΕ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα γίνεται ανά ζτοσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων
ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020, ςε ςυνεργαςία με το Ωπουργείο Ωγείασ.

T1643
Κάλυψθ του πλθκυςμοφ των ευπακϊν ομάδων που λαμβάνουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετράει τον πλθκυςμό των ευπακϊν ομάδων που κα λάβουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται από τουσ ωφελοφμενουσ κοινωνικϊν δομϊν (ςτοιχεία ερωτθματολογίων ΕΩΧΕΞΨ προσ τον πλθκυςμό
τθσ ομάδασ ςτόχου ςε κίνδυνο φτϊχειασ (ερωτθματολόγια Υεριφζρειασ ςτουσ Διμουσ).
Χυνεπϊσ τιμι βάςθσ 2013 = 10.837 / 62.525 = 17,3%
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από τθν πρόςκετθ κάλυψθ που αναμζνεται βάςει των εκροϊν των παρεμβάςεων του Ειδικοφ Χτόχου.
Χυνεπϊσ τιμι ςτόχοσ 2023 = (10.837 + 1.472) / 62.525 = 19,7%.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα γίνεται ανά ζτοσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων
ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020, με ςτοιχεία που κα ςυλλζγει από τουσ φορείσ.

T1644
Κοινωνικζσ επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετράει τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ που κα ιδρυκοφν.

237

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει βάςει των ςτοιχείων 2013 τθσ ΕΩΧΕΞΨ για τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ που λειτουργοφν ιδθ ςτθν
Υεριφζρεια = 5 επιχειριςεισ.
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από τισ πρόςκετεσ επιχειριςεισ που αναμζνονται βάςει του δείκτθ εκροϊν Ψ1637 με τθν παραδοχι ότι
από το 80% των επιχειρθματικϊν ςχεδίων κα ιδρυκοφν κοινωνικζσ επιχειριςεισ.
Άρα τιμι ςτόχου 2023 = 5 + 20 * 80% = 5 +16 = 21 επιχειριςεισ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ επιχειριςεων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα γίνεται ανά ζτοσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων
ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020, με ςτοιχεία που κα ςυλλζγει από τουσ φορείσ.

T1649
ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΤΘΣ ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΚΑΛ ΧΘΣΘΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΥΓΕΛΑΣ (ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑ, ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑ ΚΑΛ ΤΛΤΟΒΑΚΜΛΑ)
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετράει ακροιςτικά ςτον αρικμό επιςκζψεων ςε όλεσ τισ μονάδεσ υγείασ τθσ Υεριφζρειασ (πρωτοβάκμια,
δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια), από ςτοιχεία του ESYnet.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι Βάςθσ προκφπτει από ςτοιχεία του ESYnet για το 2013 και αφορά ακροιςτικά ςτον αρικμό επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ
πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ τθσ κάκε Υεριφζρειασ, ςε ΨΕΥ & ΨΕΛ και Ξεντρα Ωγείασ τθσ εκάςτοτε Υεριφζρειασ. Σ δείκτθσ
μετράται ςε τακτικι βάςθ από το ΕΩΧΡΕΨ και κα διατίκεται εφαρμογι BI. Χθμειϊνεται ότι ο δείκτθσ μετρά επιςκζψεισ και όχι
άτομα, ςυνεπϊσ αν ζνασ πολίτθσ επιςκεφκεί κζντρο υγείασ, νοςθλευτεί ςε νοςοκομείο επί 2 θμζρεσ και κάνει ακτινογραφία ςτο
αρμόδιο τμιμα του νοςοκομείου ςε χρόνο ανεξάρτθτο τθσ νοςθλείασ του, θ τιμι του δείκτθ είναι 3 και όχι 1.
Χυνεπϊσ τιμι βάςθσ = 951.311 επιςκζψεισ.
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου 2023 γίνεται εκτίμθςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εμπειρία τθσ ΕΨΩΞΑ, για αφξθςθ τθσ
πρόςβαςθσ και χριςθσ των υπθρεςιϊν υγείασςε ποςοςτό 6% = 951.311 * 1,06 = 1.008.390 επιςκζψεισ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ επιςκζψεων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ:
Υθγι μζτρθςθσ του δείκτθ είναι το ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΩΓΕΛΑΧ. Σ δείκτθσ μετράται ςε ετιςια βάςθ.

T1655
Ροςοςτό καταναλωτϊν που εξυπθρετοφνται από ευφυείσ μετρθτζσ
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αφορά ςτο ποςοςτό των καταναλωτϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ που ζχουν αντικαταςτιςει τα υφιςτάμενα
ςυςτιματα μζτρθςθσ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ με αντίςτοιχα ευφυι ςυςτιματα μζτρθςθσ.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Θ τιμι βάςθσ και θ τιμι ςτόχοσ αφοροφν ςτο εκνικό επίπεδο, κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ Ε.Υ. του ΥΕΥ ςυμβάλει ςτον εκνικό ςτόχο και
τθν εκνικι πολιτικι, και προκφπτουν βάςει τθσ ΩΑ Δ5/ΘΟ/Α/Φ33/2067/04-02-2013 (ΦΕΞ Β 297/13.2.2013)) με πθγι μζτρθςθ τον
ΔΕΔΔΘΕ.
ΆΦΑ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2013) = 0% ΞΑΛ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023= 80%
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Υοςοςτό
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται ετιςια με βάςθ τθν απόφαςθ Ωφυπουργοφ ΥΕΞΑ ςτο ΦΕΞ Βϋ 297/13.2.2013
«ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΩΦΩΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΧΨΣ ΕΔΔΘΕ» δια τθσ οποίασ εγκρίκθκε από τον Ωφυπουργό ΥΕΞΑ θ ευρείασ
κλίμακασ ςταδιακι αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο
Ελλθνικό Δίκτυο Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΕΔΔΘΕ) με αντίςτοιχα ευφυι ςυςτιματα μζτρθςθσ.

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ
T1601
Αρικμόσ φορζων που ενιςχφονται
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σρίηεται ο αρικμόσ φορζων ζρευνασ που κα ενιςχυκοφν για τθν υλοποίθςθ δράςεων για τθν ανάπτυξθ αριςτείασ μζςα από τθν
υποςτιριξθ τθσ δικτφωςθσ ερευνθτικϊν φορζων.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
To Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ προκφπτει από ζργα Ε&Ψ 2007-2013 ςτθν Υερ. Θπείρου = 250.000€
Εκτιμάται ότι με τθν ενίςχυςθ 1εκ. € τθσ Δράςθσ 1.1.1.1 «Δράςεισ ενίςχυςθσ φορζων για τθν ανάπτυξθ αριςτείασ μζςα από τθν
υποςτιριξθ τθσ δικτφωςθσ ερευνθτικϊν φορζων», κα ενιςχυκοφν 4 φορείσ. (τιμι ςτόχοσ)
Σι δυνθτικοί φορείσ ενδεικτικά είναι το Λ.Ψ.Ε., το Υανεπιςτιμιο Λωαννίνων, ο ΕΟΞΕ Υαν. Λων. , ο ΕΟΑΞ ΨΕΛ Θπείρου, ΕΚΛΑΓΕ,
Πετςόβειο και το ΕΨΕ ΥΘ
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ φορζων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
εξαμθνιαία
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1602
clusters επιχειριςεων - ερευνθτικϊν φορζων ςτθν περιφζρεια
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ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σρίηεται ο αρικμόσ ςυςτάδων και ςυνεργαςιϊν μεταξφ του ερευνθτικοφ τομζα και των επιχειριςεων που κα ενιςχυκοφν.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Εκτιμάται ότι κα ενιςχυκεί 1 φορζασ. (τιμι ςτόχοσ)
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ φορζων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
εξαμθνιαία
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1603
Εφαρμογζσ για τθ διαχείριςθ δικτφων και υποδομϊν
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των εφαρμογϊν ΨΥΕ που αναπτυχκοφν και κα αφοροφν τθν διαχείριςθ δικτφων και υποδομϊν.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Ψο μοναδιαίο κόςτοσ αντίςτοιχων ζργων (διαχείριςθσ ςυλλογισ απορριμάτων, εξοικονόμθςθσ νεροφ) Ψθφιακισ Χφγκλιςθσ 20072013 εκτιμάται ςε 200.000.
Άρα για 2.5000.000€ ΔΔ ςτθ Δράςθ 2.3.1.1 «Ανάπτυξθ και χριςθ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων, προϊόντων και υπθρεςιϊν από τουσ
Σ.Ψ.Α.» προκφπτει τιμι ςτόχοσ = 2.500.000/200.000 = 12 εφαρμογζσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ εφαρμογϊν
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
εξαμθνιαία
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1612
Νζα ςχζδια ρυκμιςτικοφ/ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετράει τον αρικμό των ςχεδίων ρυκμιςτικοφ ι χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ που κα υλοποιθκοφν
Χφμφωνα με τθν Πελζτθσ Αξιολόγθςθσ και Ανακεϊρθςθ του ΥΥΧΧΑΑ τθσ Υεριφζρειασ προτεραιότθτα δίνεται ςτθν κάλυψθ με
ρυκμιςτικά/χωροταξικά ςχζδια ςτουσ Ξαποδιςτριακοφσ διμουσ του παρακτίου χϊρου, του Φυκμιςτικοφ Χχεδίου Λωαννίνων,
κακϊσ και τα μεγαλφτερα οικιςτικά κζντρα 1ου , 2ου, 3ου ζωσ και 4ου ενιςχυμζνου επιπζδου.
Βάςει ςτοιχείων τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου 2007-2013 το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ μελζτθσ ρυκμιςτικϊν και χωροταξικϊν
ςχεδίων = 200.000€ (αφορά Ξαποδιςτριακοφσ Διμουσ, νυν Δθμοτικζσ Ενότθτεσ)
Άρα για 1.557.271€ Δ.Δ. τθσ Δράςθσ 6.5.1.1 «Εκπόνθςθ χωροταξικϊν μελετϊν» τιμι ςτόχοσ= 1.557.271€ / 200.000€ = 8 μελζτεσ
για νζα ςχζδια.
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ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ ςχεδίων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
εξαμθνιαία
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1621
Ενζργειεσ οδικισ αςφάλειασ

ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σι ενζργειεσ οδικισ αςφάλειασ αφοροφν τον αρικμό των κυρίωσ παρεμβάςεων βελτίωςθσ οδικισ αςφάλειασ ςτο υφιςτάμενο
οδικό δίκτυο.
Ψο μοναδιαίο κόςτοσ προκφπτει από τθν διακζςιμθ πλθροφορία υλοποίθςθσ αντίςτοιχων ζργων ςτθ ΥΥ 2007-2013 = 800.000€ /
ενζργεια. Επιπλζον εκτιμάται ότι κα υλοποιθκεί τουλάχιςτον 1 ενζργεια ςε κάκε μια από τισ 4 Υεριφερειακζσ Ενότθτεσ.
Άρα για 5.000.000€ Δ.Δ. μζςω τθσ Δράςθσ 7.2.2.1 «Επενδφςεισ ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν αςφάλειασ ςτο επαρχιακό και εκνικό
οδικό δίκτυο» = 5.000.000€ / 800.000€ = 6 ενζργειεσ ωσ τιμι ςτόχοσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ ενεργειϊν
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
εξαμθνιαία
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1626
Μονάδεσ υγείασ που βελτιϊνονται
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ των μονάδων υγείασ (Υρωτοβάκμιασ , Δευτεροβάκμιασ και Ψριτοβάκμιασ) ςτισ οποίεσ κα γίνουν
παρεμβάςεισ για τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τουσ.
Εκτιμάται ότι κα γίνουν παρεμβάςεισ βελτίωςθσ υποδομϊν και εξοπλιςμοφ ςε 5 μονάδεσ υγείασ (τιμι ςτόχοσ)
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ μονάδων υγείασ
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
εξαμθνιαία
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.
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T1627
Δυναμικότθτα των υποδομϊν φροντίδασ που ενιςχφονται
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ θ δυναμικότθτα των υποδομϊν κοινωνικισ φροντίδασ που κα δθμιουργθκοφν ι κα ενιςχυκοφν.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Ψο μοναδιαίο κόςτοσ προκφπτει από τθν διακζςιμθ πλθροφορία υλοποίθςθσ αντίςτοιχων ζργων ςτθ ΥΥ 2007-2015 (κατθγ.
παρεμβ:77 και 79) = 53.167€/άτομο.
Άρα για 4.715.340€ Δ.Δ. μζςω τθσ Δράςθσ 9.1.2.1.»Ξοινωνικζσ υποδομζσ πρόνοιασ, φροντίδασ και ςτζγαςθ» προκφπτει τιμι
ςτόχοσ = 4.715.340€ / 53.167€ = 89 άτομα.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Άτομα
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
εξαμθνιαία
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1628
Ρλθκυςμόσ ΟΜΑ με βελτιωμζνεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο πλθκυςμόσ ΦΣΠΑ που κα βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ διαβίωςισ του μζςω των παρεμβάςεων.

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Σ πλθκυςμόσ Φομά ςτθν Υεριφζρεια υπολογίηεται ςε 1.800 άτομα. Εξ αυτϊν το 25% ηει ςτα όρια τθσ εξακλίωςθσ. Ψο 1.000.000€
ΔΔ τθσ Δράςθσ 9.2.1.1.»Ωποδομζσ για περικωριοποιθμζνεσ κοινότθτεσ» αναμζνεται να κατευκυνκεί ςε παρεμβάςεισ που
ςτοχεφουν αυτιν τθν υπο-ομάδα, άρα τιμι ςτόχου = 1.800*0,25 = 450 άτομα.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Άτομα
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
εξαμθνιαία
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1632
Συμμετζχοντεσ άνεργοι, ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια ανζργων, απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ISCED 5
ζωσ 8)
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των ανζργων, που ζχουν ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και προωκοφνται
για απαςχόλθςθ ςε επιχειριςεισ.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Ψο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ προκφπτει από το πρόγραμμα Υρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν πρόςλθψθ 2.200
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ανζργων πτυχιοφχων ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων πανεπιςτθμιακοφ και τεχνολογικοφ τομζα, ζωσ 35 ετϊν του ΣΑΕΔ ςτθν
ΥΥ 2007-2013 = 15.000€ / ωφελοφμενο.
Άρα για 2.500.000€ ΔΔ ςτθ Δράςθ 8.1.1.1 «Υρογράμματα απαςχόλθςθσ ανζργων με υψθλά τυπικά προςόντα ςε επιχειριςεισ που
δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ αιχμισ για τθν περιφερειακι οικονομία» προκφπτει τιμι ςτόχοσ = 2.500.000 / 15.000 = 167
ςυμμετζχοντεσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Άτομα
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1633
Συμμετζχοντεσ ςε μειονεκτικι κζςθ (όπωσ μακροχρόνια άνεργοι, άνεργεσ γυναίκεσ, αρχθγοί μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, άτομα
με εξαρτϊμενα μζλθ κλπ.)
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετράει τουσ ωφελοφμενουσ από δράςεισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ-επιμόρφωςθσ, voucher, κακϊσ και τουσ
ωφελοφμενουσ από υπθρεςίεσ Ξοινωνικισ φροντίδασ και φιλοξενίασ τζκνων.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Γίνεται θ παραδοχι ότι 4.500.000€ ΔΔ κα κατευκυνκοφν ςε παρεμβάςεισ Σλοκλθρωμζνθσ δζςμθσ δράςεων επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ- επιμόρφωςθσ, mentoring, τφπου «κοινωνικοφ voucher» Ευπακϊν Σμάδων για τθν αναβάκμιςθ προςόντων και
δεξιοτιτων τουσ», με μζςο μοναδιαίο κόςτοσ που δίνεται από ΕΩΧΕΞΨ = 3.800€ / ςυμμετζχοντα.
Επιπλζον γίνεται παραδοχι ότι 9.500.000€ ΔΔ κα κατευκυνκοφν ςε παρεμβάςεισ υπθρεςιϊν Ξοινωνικισ φροντίδασ και φιλοξενίασ
τζκνων (όπωσ βρεφονθπιακοί και ΞΔΑΥ). Βάςει τθσ Δράςθσ εναρμόνιςθσ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ τθσ ΥΥ 20072013 το κόςτοσ ανά νιπιο 2,5ετϊν-δθμοτικοφ είναι τουλάχιςτον 2.800€ και για βρζφθ 3.400€. Για τον υπολογιςμό του δείκτθ
εκροϊν επιλζγεται μζςο μοναδιαίο κόςτοσ = 3.000€ / ςυμμετζχοντα.
Άρα υπολογίηεται τιμι ςτόχοσ = 4.500.000€ / 3.800€ + 9.500.000€ / 3.000€ = 1.184 + 3.167 = 4.351 ςυμμετζχοντεσ
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Άτομα
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1634
Συμμετζχοντεσ ςε μειονεκτικι κζςθ (ΟΜΑ Ι αιτοφντεσ άςυλο Ι αςυνόδευτοι ανιλικοι)
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ υπολογίηει τον αρικμό των ςυμμετεχόντων ςε παρεμβάςεισ τφπου Ανοικτϊν Ξζντρων
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ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
1

Γίνεται θ παραδοχι μζςου μοναδιαίου κόςτουσ για παρεμβάςεισ τφπου Ανοικτϊν Ξζντρων, κζντρων κοινότθτασ, υποςτιριξθσ
ζνταξθσ ΦΣΠΑ = 3.800€ / ωφελοφμενο.
Άρα για 1.387.974€ ΔΔ τθσ Δράςθσ 9.2.1.1. «Ωποςτιριξθ περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων για τθν κοινωνικοοικονομικι τουσ
ενςωμάτωςθ» προκφπτει τιμι ςτόχοσ = 1.387.974 / 3.800 = 365 ςυμμετζχοντεσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Άτομα
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1636
πλθκυςμόσ ευπακϊν ομάδων που καλφπτεται από υπθρεςίεσ πρόνοιασ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ υπολογίηει τον πλθκυςμό (αρικμό ςυμμετεχόντων) που ωφελείται από υπθρεςίεσ κοινισ ωφελείασ.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Εκτιμάται μζςο μοναδιαίο ετιςιο κόςτοσ = 5718€ ωφελοφμενο. H εκτίμθςθ βαςίςτθκε ςτα ςτοιχεία των ερωτθματολογίων του
ΕΞΨ, που διακινικθκαν ςτουσ Διμουσ από τθν ΕΔΑ, και ςε ςτοιχεία τθσ ΕΩΧΕΞΨ για αντίςτοιχεσ δράςεισ που υλοποιικθκαν τθν
τρζχουςα προγραμματικι περίοδο.
Άρα για 8.419.313 € ΔΔ τθσ Δράςθσ 9.4.2.1 «Υαροχι υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ ςε ευπακείσ ομάδεσ» θ τιμι βάςθσ = 8.419.313
€ / 5.718€ = 1.472 άτομα.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Άτομα
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1637
Επιχειρθματικά ςχζδια κοινωνικϊν επιχειριςεων
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ μετράει τα επιχειρθματικά ςχζδια κοινωνικϊν επιχειριςεων.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Ψο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ προκφπτει από προγράμματα ενίςχυςθσ επιχειρθματικότθτασ του ΣΑΕΔ τθσ ΥΥ 2007-2013 που
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κυμαίνεται από 10.000€(άνεργοι)-24.000€ (ΡΕΕ)/άτομο-επιχείρθςθ.
Βάςει αυτϊν επιλζγεται μζςο μοναδιαίο κόςτοσ = 20.000€ / επιχείρθςθ.
Εκτιμάται ότι το 30% του 1.400.000€ ΔΔ τθσ Δράςθσ 9.5.1.1. «Ανάπυξθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και κοινωνικισ
επιχειρθματικότθτασ ςε Υεριφερειακό επίπεδο» κα κατευκυνκεί ςε παρεμβάςεισ ανάπτυξθσ επιχειριςεων κοινωνικισ
οικονομίασ.
Άρα τιμι ςτόχοσ = 1.400.000 * 30% / 20.000 = 20 ςχζδια.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ ςχεδίων
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1638
Συμμετζχοντεσ που ωφελοφνται από ςυμβουλευτικι, κατάρτιςθ, Mentoring για τθν ίδρυςθ κοινωνικϊν επιχειριςεων
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ υπολογίηει τα φυςικά πρόςωπα/μζλθ που κα ςυμμετάςχουν ςε νζεσ ι υφιςτάμενεσ ΞΣΛΧΥΕ και ΞΣΛΡΧΕΥ.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Ψο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ προκφπτει από τθν πρόςκλθςθ για τουσ Υεριφερειακοφσ Πθχανιςμοφσ Χτιριξθσ τθσ Ξοινωνικισ
Επιχειρθματικότθτα τθσ ΥΥ 2007-2013 = 3.000€/ωφελοφμενο.
Βάςει του κεςμικοφ πλαιςίου των ΞΣΛΡΧΕΥ απαιτοφνται τουλάχιςτον 5 μζλθ για τθν ίδρυςθ ΞΣΛΡΧΕΥ φροντίδασ ι παραγωγικοφ
ςκοποφ και 7 για ζνταξθσ.
Γίνεται θ παραδοχι 7 μελϊν ανά κοινωνικι επιχείρθςθ.
Εκτιμάται ότι το 45% του 1.400.000€ ΔΔ τθσ Δράςθσ 9.5.1.1. «Ανάπυξθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και κοινωνικισ
επιχειρθματικότθτασ ςε Υεριφερειακό επίπεδο» κα κατευκυνκεί ςε παρεμβάςεισ υποςτιριξθσ ατόμων για τθν ανάπτυξθ
επιχειριςεων κοινωνικισ οικονομίασ και κατάρτιςθσ ςτελεχϊν κοινωνικϊν επιχειριςεων.
Άρα τιμι ςτόχοσ = 1.400.000 * 45% / 3.000 = 210 ςυμμετζχοντεσ.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Άτομα
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1645
Υποςτθρικτικά εργαλεία για τθν οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται
ΣΦΛΧΠΣΧ:
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Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ των υποςτθρικτικϊν εργαλείων που κα δθμιουργθκοφν ι κα αναβακμιςτοφν για τθν οργάνωςθ
τθσ διαχείριςθσ των δράςεων ΕΞΨ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ τθσ Υεριφζρειασ.

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Εκτιμάται ότι κα υλοποιθκοφν 2 υποςτθρικτικά εργαλεία τθσ διαχείριςθσ (τιμι ςτόχοσ)
Ψα ανωτζρω κα αφοροφν ανάγκεσ πζραν εκείνων που καλφπτονται από το ΕΥ Ψεχνικι βοικεια.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ εργαλείων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1646
Επικοινωνιακά Σχζδια Δράςθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ των Επικοινωνιακϊν Χχεδίων Δράςθσ που κα υλοποιθκοφν για τθν Δθμοςιότθτα και Υροβολι
των δράςεων ΕΞΨ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, τθσ Υεριφζρειασ
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Εκτιμάται ότι κα υλοποιθκεί 1 Επικοινωνιακό Σχζδιο Δράςθσ (τιμι ςτόχοσ)
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1647
Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ των Πελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν, ερευνϊν και αξιολογιςεων που κα υλοποιθκοφν για τθν
υποβοικθςθ τθσ υλοποίθςθσ των δράςεων ΕΞΨ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, τθσ Υεριφζρειασ

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Εκτιμάται ότι κα υλοποιθκοφν 5 Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ (τιμι ςτόχοσ)

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ ςχεδίων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1648
Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται
ΣΦΛΧΠΣΧ:
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Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ των Ψελικϊν Δικαιοφχων των δράςεων ΕΞΨ του προγράμματοσ που κα υποςτθριχκοφν για τθν
ενίςχυςθ τθσ διαχειριςτικισ τουσ επάρκειασ

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Εκτιμάται ότι κα υποςτθριχκοφν 5 Δικαιοφχοι (τιμι ςτόχοσ)
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ δικαιοφχων

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1650
Υποςτθρικτικά εργαλεία για τθν οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ των υποςτθρικτικϊν εργαλείων που κα δθμιουργθκοφν ι κα αναβακμιςτοφν για τθν οργάνωςθ
τθσ διαχείριςθσ των δράςεων ΕΨΥΑ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, τθσ Υεριφζρειασ

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Εκτιμάται ότι κα υλοποιθκοφν 3 υποςτθρικτικά εργαλεία τθσ διαχείριςθσ (τιμι ςτόχοσ)
Ψα ανωτζρω κα αφοροφν ανάγκεσ πζραν εκείνων που καλφπτονται από το ΕΥ Ψεχνικι βοικεια.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ εργαλείων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1651
Επικοινωνιακά Σχζδια Δράςθσ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ των Επικοινωνιακϊν Χχεδίων Δράςθσ που κα υλοποιθκοφν για τθν Δθμοςιότθτα και Υροβολι
των δράςεων ΕΨΥΑ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, τθσ Υεριφζρειασ

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Εκτιμάται ότι κα υλοποιθκεί 1 Επικοινωνιακό Σχζδιο Δράςθσ (τιμι ςτόχοσ)
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ ςχεδίων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.
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T1652
Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ των Πελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν, ερευνϊν και αξιολογιςεων που κα υλοποιθκοφν για τθν
υποβοικθςθ τθσ υλοποίθςθσ των δράςεων ΕΨΥΑ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, τθσ Υεριφζρειασ

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Εκτιμάται ότι κα υλοποιθκοφν 12 Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ (τιμι ςτόχοσ)

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ μελετϊν
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1653
Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ των Ψελικϊν Δικαιοφχων των δράςεων ΕΨΥΑ του προγράμματοσ που κα υποςτθριχκοφν για τθν
ενίςχυςθ τθσ διαχειριςτικισ τουσ επάρκειασ

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Εκτιμάται ότι κα υποςτθριχκοφν 4 Δικαιοφχοι (τιμι ςτόχοσ)
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ
Αρικμόσ δικαιοφχων
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

T1654
Ρολίτεσ που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ του Health Safety Net.
ΣΦΛΧΠΣΧ:
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ των ωφελουμζνων των δράςεων του Health Safety Net.
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ:
Ψο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ προκφπτει από ςτοιχεία του ΩΥ. Ωγείασ από τθν υφιςτάμενθ εφαρμογι δράςεων Αγωγισ Υροαγωγισ
Ωγείασ (ςφμφωνα με τα ολοκλθρωμζνα ζργα ςτθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013) = 350€ / άτομο.
Άρα για 6.739.148€ ΔΔ τθσ Δράςθσ 9.4.1.1 «Ανάπτυξθ δικτφου προςταςίασ τθσ υγείασ των πολιτϊν τθσ Υεριφζρειασ» θ τιμι βάςθσ
= 6.739.148€ / 350€ = 19.255 άτομα.
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ

248

Άτομα
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:
ετιςια
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των ενταγμζνων ζργων του
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020.

ΡΕΡ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ
Ειδικοί Δείκτεσ Αποτελζςματοσ ΕΤΡΑ
Τ1401
Ερευνθτικοί Τομείσ & Κλάδοι που αναπτφςςονται ςτθν Ρεριφζρεια
Σ δείκτθσ προςδιορίηει τουσ Ερευνθτικοφσ Ψομείσ & Ξλάδουσ ςτουσ οποίουσ διακρίνονται οι ακαδθμαϊκοί & ερευνθτικοί φορείσ τθσ
Κεςςαλίασ, επιτυγχάνοντασ επιδόςεισ μεγαλφτερεσ του 1,5 ςτον ςχετικό δείκτθ απιχθςθσ (relative citation index).
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 15 ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που υπάρχουν. Θ τιμι ςτόχοσ ορίηεται ςε 18, δθλ. αναμζνεται εντόσ τθσ
Υρογραμματικισ Υεριόδου 2014-2020 να υπερβοφν το «κατϊφλι» του 1,5 τρεισ ακόμα Ερευνθτικοί Ψομείσ/Ξλάδοι.
Θ εκτίμθςθ γίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν RIS3 Thessaly.
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφερειακι Χτρατθγικι Ξαινοτομίασ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ τθσ Υεριφζρειασ Κεςςαλίασ (RIS3) και Εκνικό Ξζντρο
Ψεκμθρίωςθσ.
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1402
Δαπάνεσ Ε & Α των Επιχειριςεων ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ
Σ Δείκτθσ προςδιορίηει τισ ςυνολικζσ δαπάνεσ για Ε&Α (GERD) των επιχειριςεων, ωσ ποςοςτό του ΑΕΥ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Ζτοσ βάςθσ είναι το 2011 και μετράται ωσ ποςοςτό. Βάςει τθσ RIS3 και ςτοιχείων τθσ Eurostat θ τιμι βάςθσ του υπόψθ δείκτθ είναι
0,010% του ΑΕΥ.
Θ τιμι ςτόχοσ ορίηεται ςε 0,012% του ΑΕΥ, θ οποία αντιπροςωπεφει μια αφξθςθ τθσ τάξθσ του 20%.
Θ αναμενόμενθ μεταβολι εκτιμάται ςυντθρθτικά, κακϊσ ςε περίοδο φφεςθσ, όπωσ καταγράφεται, θ μόχλευςθ ιδιωτικϊν πόρων
για Ε & Α, παρότι είναι το ηθτοφμενο όπωσ και ςτόχευςθ τθσ Υεριφζρειασ και Υρογράμματοσ, δεν είναι βζβαιο ότι κα είναι
επιτεφξιμθ.
Υθγι ςτοιχείων : RIS3 & Eurostat.
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1403
Ραρεχόμενεσ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν ΤΡΕ από δθμόςιουσ φορείσ τθσ Ρεριφζρειασ
Σ Δείκτθσ προςδιορίηει τισ κατθγορίεσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν ΨΥΕ προσ τον επιχειρθματικό και κοινωνικό τθσ Υεριφζρειασ αλλά
και των χρθςτϊν υπθρεςιϊν τθσ, παρεχόμενεσ από δθμόςιουσ φορείσ τθσ Υεριφζρειασ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του υπόψθ δείκτθ είναι 2 κατθγορίεσ υπθρεςιϊν, όπωσ διατίκενται ςιμερα ςτθν Υεριφζρεια.
Θ τιμι ςτόχοσ ορίηεται ςε 5, θ οποία αντιπροςωπεφει τθν αφξθςθ των κατθγοριϊν κατά τρείσ (3), ςυνεκτιμϊντασ αφενόσ τθ
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ςτόχευςθ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ για ικανοποίθςθ αναγκϊν που καταγράφονται/απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ τομζων
ςε περιφερειακό επίπεδο (λειτουργία ολοκλθρωμζνων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ι και πλατφορμϊν, π.χ. ςτουσ τομείσ του
πολιτιςμοφ, εξυπθρζτθςθσ επιχειριςεων / πολιτϊν κ.ά.), αφετζρου το ότι αναφζρονται ςε ανάπτυξθ ςτο επίπεδο τθσ Υεριφζρειασ.
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Κεςςαλίασ / Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1406
Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία ςτουσ κλάδουσ υψθλισ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ
Σ Δείκτθσ υπολογίηει τθν ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία ςτουσ κλάδουσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, όπωσ αυτι μεταβλθκεί
μεταξφ του ζτουσ βάςθσ (2011) και ςτόχου (2023). Ωσ κλάδοι υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ τθσ Υεριφζρειασ εκλαμβάνονται αυτοί
που απορρζουν ωσ προτεραιότθτα από τθν RIS3 Thessaly.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ προκφπτει ωσ τιμι βάςθσ 3.024 εκ ευρϊ. Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν οικονομικι κατάςταςθ,
αλλά και τθν αναγκαιότθτα ςτροφισ ςτο νζο επιχειρθματικό περιβάλλον ςτο οποίο προςβλζπει το Υρόγραμμα, τίκεται τιμι ςτόχοσ
για το 2023 ποςό 3.600 εκ ευρϊ. Αυτό αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό αφξθςθσ 20%.
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ, RIS3 Thessaly
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1407
Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία
Σ Δείκτθσ υπολογίηει τθν ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία, όπωσ αυτι μεταβλθκεί μεταξφ του ζτουσ βάςθσ (2011) και ςτόχου
(2023).
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ προκφπτει ωσ τιμι βάςθσ 8.699 εκ ευρϊ. Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν οικονομικι κατάςταςθ,
αλλά και τθν αναγκαιότθτα ςτροφισ ςτο νζο επιχειρθματικό περιβάλλον ςτο οποίο προςβλζπει το Υρόγραμμα, τίκεται τιμι ςτόχοσ
για το 2023 ποςό 10.100 εκ ευρϊ. Αυτό αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό αφξθςθσ 14%.
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1408
Αξία Εξαγωγϊν
Σ Δείκτθσ υπολογίηει τθν μεταβολι ςτθν αξία των εξαγωγϊν ςτθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ, μεταξφ ζτουσ βάςθσ (2011) και ςτόχου
(2023).
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ προκφπτει ωσ τιμι βάςθσ 971,86 εκ ευρϊ. Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν οικονομικι κατάςταςθ,
αλλά και τθν αναγκαιότθτα ςτροφισ ςτο νζο επιχειρθματικό περιβάλλον ςτο οποίο προςβλζπει το Υρόγραμμα, τίκεται τιμι ςτόχοσ
για το 2023 ποςό 1.185 εκ ευρϊ. Αυτό αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό αφξθςθσ 20%.
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια
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Τ1409
Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ (πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ τιμι Βάςθσ προκφπτει από ςτοιχεία του ESYnet και αφορά ακροιςτικά ςτον αρικμό επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ
φροντίδασ υγείασ τθσ Υεριφζρειασ, ςε ΨΕΥ & ΨΕΛ και Ξζντρα Ωγείασ τθσ εκάςτοτε Υεριφζρειασ. Σ δείκτθσ μετράται ςε τακτικι
Βάςθ από το ΕSΩΡΕΨ και διατίκεται εφαρμογι BI. Χθμειϊνεται ότι ο δείκτθσ μετρά επιςκζψεισ και όχι άτομα, ςυνεπϊσ αν ζνασ
πολίτθσ επιςκεφκεί κζντρο υγείασ, νοςθλευτεί ςε νοςοκομείο επί 2 θμζρεσ και κάνει ακτινογραφία ςτο αρμόδιο τμιμα του
νοςοκομείου ςε χρόνο ανεξάρτθτο τθσ νοςθλείασ του, θ τιμι του δείκτθ είναι 3 και όχι 1.
Θ τιμι βάςθσ του υπόψθ δείκτθ ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία είναι 1.324.876
Θ τιμι ςτόχοσ ορίηεται ςε 1.404.369, δθλ. αναμζνεται ςτο ζτοσ 2023 να αυξθκεί ο αρικμόσ των επιςκζψεων κατά 79.493 , με βάςθ
τισ παρεμβάςεισ που ςτοχεφεται να υλοποιθκοφν και τισ προβλζψεισ των αρμοδίων αρχϊν.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Ωγείασ - ESYNET
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 1 χρόνο

Τ1410
Δυναμικότθτα των υποδομϊν πρόνοιασ τθσ Ρεριφζρειασ
Σ Δείκτθσ προςδιορίηει τθν Δυναμικότθτα των κοινωνικϊν υποδομϊν τθσ Υεριφζρειασ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που
αφοροφν ςε υγεία και εκπαίδευςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Χφμφωνα με τθν χαρτογράφθςθ (ςτοιχεία αρμοδίων φορζων : Γενικι Γραμματεία Υρόνοιασ Ωπ.Εργαςίασ, ΕΕΨΑΑ – Διμοι και
Υεριφζρεια Κεςςαλίασ), θ Δυναμικότθτα των κοινωνικϊν υποδομϊν τθσ Υεριφζρειασ υπολογίηεται ςιμερα ςε 8.000 άτομα, που
αντιςτοιχεί ςτθν τιμι βάςθσ του Δείκτθ.
Θ χαρτογράφθςθ περιλαμβάνει ειδικότερα : τα λειτουργοφντα Ξζντρα Ξοινωνικισ Υρόνοιασ ςτθν Υεριφζρεια (Ξ.Ξ.Υ.Υ.), υποδομζσ
των πιςτοποιθμζνων φορζων πρόνοιασ ςτθν Υεριφζρεια, υποδομζσ των φορζων τθσ αυτοδιοίκθςθσ (π.χ. Χτζγεσ Ωποςτθριηόμενθσ
Διαβίωςθσ (ΧΩΔ), ΞΔΑΥ -ΠΕΑ, Δομζσ Διθμζρευςθσ τθσ Υεριφζρειασ κ.α.)
Θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 προςδιορίηεται ςε 45.000 άτομα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ υποδομζσ που κα υλοποιθκοφν από όλεσ τισ
πθγζσ χρθματοδότθςθσ ςτον τομζα.
Υθγι ςτοιχείων : Γενικι Γραμματεία Υρόνοιασ, ΕΕΨΑΑ-Διμοι, Υεριφζρεια Κεςςαλίασ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1412
Δυναμικότθτα των υποδομϊν που δθμιουργοφνται ςτο πλαίςιο ςτρατθγικισ αςτικισ ανάπτυξθσ που ςτοχεφουν ςτθν κοινωνικι
ζνταξθ
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Σ δείκτθσ προςδιορίηει τθ δυναμικότθτα των υποδομϊν κοινωνικισ ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο ςχεδίων ολοκλθρωμζνθσ βιϊςιμθσ
αςτικισ ανάπτυξθσ, δεδομζνου ότι θ υπόψθ επενδυτικι προτεραιότθτα του ΕΨΥΑ εφαρμόηεται ςτισ υποβακμιςμζνεσ αςτικζσ
περιοχζσ τθσ Οάριςα και του Βόλου, ενϊ αντίςτοιχθ ςτιριξθ προβλζπεται από το ΕΞΨ (διακριτά για τισ δράςεισ επιλεξιμότθτασ του
κάκε Ψαμείου).
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2014.
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ λαμβάνονται υπόψθ τα ςτοιχεία από τισ αντίςτοιχεσ δράςεισ (υποδομζσ
αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχειασ, κοινωνικά παντοπωλεία κ.α.) που καταγράφονται ςε αντίςτοιχα επίπεδα ςτθ Οάριςα και Βόλο. Θ τιμι
βάςθσ υπολογίςτθκε ςε 20.000 άτομα.
Για τθν τιμι ςτόχο υπολογίηεται ότι με τισ πρόςκετεσ παρεμβάςεισ που κα γίνουν ςτο πλαίςιο ςχεδίων ολοκλθρωμζνθσ βιϊςιμθσ
αςτικισ ανάπτυξθσ, θ δυναμικότθτα των υποδομϊν κα ανζλκει ςε 60.000 άτομα.
Υθγι ςτοιχείων : Διμοι, Ωπ.Εργαςίασ, Υεριφζρεια Κεςςαλίασ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Ψ1413
Ξοινωνικζσ Επιχειριςεισ
Σ Δείκτθσ προςδιορίηει τον αρικμό των υφιςτάμενων και νζων κοινωνικϊν επιχειριςεων που κα υποςτθριχκοφν και
λειτουργιςουν ςτθν περιφζρεια.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Χφμφωνα με το Πθτρϊο κοινωνικϊν επιχειριςεων του Ωπουργείου Εργαςίασ, θ τιμι βάςθσ (ζτοσ 2014) είναι 57 κοινωνικζσ
επιχειριςεισ, και θ τιμι ςτόχου λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ αναγκαιότθτασ αλλά και ςτόχευςθσ ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ
επιχειρθματικότθτασ προςδιορίηεται ςτισ 250 επιχειριςεισ (τιμι ςτόχοσ ζτοσ 2023).
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εργαςίασ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1414
Δυναμικότθτα των υποδομϊν που δθμιουργοφνται ςτο πλαίςιο ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ που ςτοχεφουν ςτθν κοινωνικι
ζνταξθ
Σ δείκτθσ προςδιορίηει τθ δυναμικότθτα των υποδομϊν κοινωνικισ ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ,
δεδομζνου ότι θ υπόψθ επενδυτικι προτεραιότθτα του ΕΨΥΑ εφαρμόηεται ςτισ περιοχζσ αυτζσ, ενϊ αντίςτοιχθ ςτιριξθ
προβλζπεται από το ΕΞΨ (διακριτά για τισ δράςεισ επιλεξιμότθτασ του κάκε Ψαμείου).
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2014.
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ λαμβάνονται υπόψθ τα ςτοιχεία από τισ αντίςτοιχεσ δράςεισ (υποδομζσ
αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχειασ, κοινωνικά παντοπωλεία κ.α. ςε επίπεδο Διμου) που καταγράφονται ςε τοπικό επίπεδο ςτθν
Υεριφζρεια Κεςςαλίασ, εξαιρουμζνων των αςτικϊν κζντρων Οάριςασ και Βόλου, κακόςον αυτά δεν εντάςςονται ςτθν υπόψθ
επενδυτικι προτεραιότθτα.
Για τθν τιμι ςτόχο υπολογίηεται ότι με τισ πρόςκετεσ παρεμβάςεισ που κα γίνουν ςτο πλαίςιο ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ
(ΨΑΥΨΣΞ), θ δυναμικότθτα των υποδομϊν κα ανζλκει ςε 25.000 άτομα.
Υθγι ςτοιχείων : Διμοι, Ωπουργείο Εργαςίασ, Υεριφζρεια Κεςςαλίασ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1415
Ωφελοφμενοι φοιτθτζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Χφμφωνα με τθν Χαρτογράφθςθ ζτουσ 2014, θ τιμι βάςθσ ανζρχεται ςε 32.200 φοιτθτζσ.
Πε τισ παρεμβάςεισ ςτον τομζα, υπολογίηεται ςτο ζτοσ 2023 θ τιμι ςτόχοσ ςε 35.000 φοιτθτζσ.
Υθγι ςτοιχείων : τριτοβάκμια εκπαιδευτικά ιδρφματα (Υανεπιςτιμιο και ΨΕΛ) τθσ Υεριφζρειασ Κεςςαλίασ, Ωπουργείο Υαιδείασ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1416
Ωφελοφμενοι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Χφμφωνα με τθν Χαρτογράφθςθ ζτουσ 2014, θ τιμι βάςθσ ανζρχεται ςε 84.700 μακθτζσ.
Πε τισ παρεμβάςεισ ςτον τομζα, υπολογίηεται ςτο ζτοσ 2023 θ τιμι ςτόχοσ ςε 90.000 φοιτθτζσ.
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, Ωπουργείο Υαιδείασ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1511
Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ
Σ Δείκτθσ μετρά τθν εξοικονόμθςθ ςτθν κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ μονάδα μζτρθςθσ του είναι «ΞΨΣΕ» (TOE = Tonne of Oil Equivalent). Θ ςυχνότθτα μζτρθςθσ του Δείκτθ είναι διετισ. Ωσ ζτοσ
βάςθσ ορίηεται το 2013 και θ τιμι βάςθσ και θ τιμι ςτόχοσ ορίηονται ςε εκνικό επίπεδο και είναι αντίςτοιχα 69,76 ΞΨΣΕ και 902,1
ΞΨΣΕ. Ωσ εκ τοφτου, θ υπόψθ επενδυτικι προτεραιότθτα (4γ) ςυνειςφζρει με τισ παρεμβάςεισ τθσ ςτθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ
χϊρασ ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων και δεςμεφςεϊν τθσ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ & Ξλιματικισ Αλλαγισ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε τρία χρόνια

Τ1513
Εκπομπι αερίων Κερμοκθπίου εκτόσ ΣΕΔΕ
Πετρά τθν μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του Κερμοκθπίου εκτόσ Χυςτιματοσ Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ μονάδα μζτρθςθσ του δείκτθ είναι «Ψόνοι Λςοδφναμου CO2» και θ μζτρθςθ του κα πραγματοποιείται ςε ετιςια βάςθ. Ωσ ζτοσ
βάςθσ ορίηεται το 2012. Θ τιμι βάςθσ και θ τιμι ςτόχοσ ορίηονται ςε εκνικό επίπεδο και είναι αντίςτοιχα 48.726.297 και
58.858.799 Ψόνοι Λςοδφναμου CO2.
Ωσ εκ τοφτου, θ υπόψθ επενδυτικι προτεραιότθτα (4 ε) ςυνειςφζρει με τισ παρεμβάςεισ τθσ ςτθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ χϊρασ
ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων και δεςμεφςεϊν τθσ.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ & Ξλιματικισ Αλλαγισ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε ζνα χρόνο
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Τ1514
Ρλθκυςμόσ που επωφελείται από μζτρα προςταςίασ

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2014.
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ του δείκτθ (ποςοςτό) λιφκθκαν υπόψθ τα ακόλουκα :
Α) Σ τομζασ των Δαςϊν και οι δαςικζσ εκτάςεισ εμπίπτουν ςτθν υπόψθ Επενδυτικι Υροτεραιότθτα, επθρεαηόμενεσ ζντονα από τισ
επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Χτθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ υπάρχουν ςθμαντικζσ δαςικζσ εκτάςεισ (τάξθσ άνω του 30%). Χε
αυτζσ βρίςκονται οικιςμοί μικροί ι μεγαλφτεροι, αλλά ςθμαντικοί οικιςμοί βρίςκονται επίςθσ ςτα όριά τουσ άρα άμεςα
επθρεαηόμενοι από αυτά. Ψο ποςοςτό του πλθκυςμοφ που κατοικεί ςτουσ οικιςμοφσ που αναφζρκθκαν, ςτισ οποίεσ υλοποιικθκαν
παρεμβάςεισ αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, υπολογίηεται για τον κακοριςμό τθσ τιμισ βάςθσ. Αντίςτοιχα, με τισ
παρεμβάςεισ που ςτοχεφονται υπολογίηεται ότι το ποςοςτό του πλθκυςμοφ που κα επωφελείται κα αυξθκεί.
Β) Χφμφωνα με το Υροκαταρκτικό Χχζδιο Αξιολόγθςθσ Ξινδφνων Υλθμμφρασ Ωδατικοφ Διαμερίςματοσ Κεςςαλίασ, κακορίςτθκαν οι
εκτάςεισ που ενζχουν υψθλό κίνδυνο πλθμμυρϊν. Σι εν λόγω περιοχζσ επθρεάηουν άμεςα οικιςμοφσ τθσ Κεςςαλίασ. Οαμβάνοντασ
υπόψθ τισ παρεμβάςεισ που ζχουν γίνει ςιμερα, υπολογίηεται ο πλθκυςμόσ τθσ Κεςςαλίασ που επωφελείται ςιμερα από μζτρα
προςταςίασ ζναντι αρνθτικϊν φαινομζνων κλιματικισ αλλαγισ - πλθμμφρεσ. Θ τιμι αυτι ςυνυπολογίηεται ςτθν τιμι Βάςθσ του
Δείκτθ. Αντίςτοιχα, από τισ παρεμβάςεισ που προβλζπεται να χρθματοδοτθκοφν από τθν υπόψθ Επενδυτικι Υροτεραιότθτα ςτον
τομζα αυτό, υπολογίηεται θ τιμι ςτόχου (2023) του Δείκτθ.
Από τισ 2 παραπάνω ενότθτεσ (Α και Β) , υπολογίηεται ότι ο πλθκυςμόσ που ωφελείται ςιμερα ςε επίπεδο Κεςςαλίασ είναι 60%
(τιμι βάςθσ) , ενϊ θ τιμι ςτόχοσ είναι 80%.
Υθγι ςτοιχείων : Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κεςςαλίασ / Διευκφνςεισ Δαςϊν, Διευκφνςεισ Ωδάτων
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1522
Κλάςμα χωριςτά ςυλλεγζντων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που οδθγείται ςε ανακφκλωςθ (ανακυκλϊςιμα & βιοαπόβλθτα)

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2014.
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ του δείκτθ (ποςοςτό) προςμετρικθκαν τα ΑΧΑ που οδθγικθκαν ςε ανακφκλωςθ το 2013 και
ςυγκεκριμζνα 2.627 τόνοι από οικιακι κομποςτοποίθςθ και ανάκτθςθ βρϊςιμων ελαίων και 14.773 τόνοι ΑΧΑ μπλε κάδου ςε
ςφνολο 308.820 τόνων ΑΧΑ (6%). Ψα ςτοιχεία προζρχονται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΩΥΕΞΑ, προερχόμενα από τουσ
αρμόδιουσ φορείσ τθσ Κεςςαλίασ που είναι οι ΦΣΔΧΑ.
Για το 2020, ο ςτόχοσ ανακφκλωςθσ ςτθ Κεςςαλία προςδιορίηεται από τθν υπό ολοκλιρωςθ μελζτθ ανακεϊρθςθσ ΥΕΧΔΑ (με
ςτοιχεία ΕΧΔΑ, ΩΥΕΞΑ και ΦΣΔΧΑ) ςε 85.000 τόνουσ/ζτοσ από ανακυκλϊςιμα και βιοαπόβλθτα και διαιροφμενοσ με τθν
προβλεπόμενθ το 2020 παραγωγι ΑΧΑ (316.133) δίνει αποτζλεςμα 26%, το οποίο ςυμφωνεί με τον εκνικό ςτόχο.
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥΕΞΑ, ΥΕΧΔΑ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1524
Υδατικά ςυςτιματα με καλι κατάςταςθ ςε τουλάχιςτον μια από τισ κατθγορίεσ (οικολογικι, χθμικι, ποςοτικι) τθσ οδθγίασ
2000/60/ΕΕ
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2014.
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ του δείκτθ (ποςοςτό) και ςφμφωνα με το Χχζδιο Διαχείριςθσ Οεκανϊν Απορροισ Ωδατικοφ
Διαμερίςματοσ Κεςςαλίασ (ΧΔΟΑΥ), καταμετρικθκαν τα υδατικά ςυςτιματα (επιφανειακά και υπόγεια) με καλι κατάςταςθ ςε μία
τουλάχιςτον από τισ αναφερόμενεσ παραμζτρουσ. Αυτά είναι 64 ςε ςφνολο 114 υδατικά ςυςτιματα, ιτοι ποςοςτό 56% (τιμι
βάςθσ). Για τθν τιμι ςτόχο υπολογίηεται ότι με τισ παρεμβάςεισ που κα γίνουν ςτον τομζα, κα βελτιωκεί θ κατάςταςθ (ςε μία
τουλάχιςτον παράμετρο) επιπλζον 2 υδατικϊν ςωμάτων, οπότε το ποςοςτό κα ανζλκει ςε 58% (τιμι-ςτόχοσ).
Υθγι ςτοιχείων : ΧΔΟΑΥ, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ / Διευκφνςεισ Ωδάτων, ΩΥΕΞΑ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1525
Ρλθκυςμόσ που εξυπθρετείται με νερό κατάλλθλο για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2014.
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ (ποςοςτό) λιφκθκαν ςτοιχεία από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (Ε.Δ.Ε.Ω.Α.).
Ωπολογίηεται ότι ο πλθκυςμόσ που δεν καλφπτεται με επαρκζσ και κατάλλθλο για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ νερό είναι 95.000
άτομα, τιμι που αντιςτοιχεί ςε 13% επί του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ. Χυνεπϊσ ποςοςτό τθσ τάξθσ του 87% του πλθκυςμοφ τθσ
Υεριφζρειασ ζχει πρόςβαςθ ςε επαρκζσ και ποιοτικό νερό (τιμι βάςθσ). Σ ςτόχοσ είναι το 2020, να καλφπτονται οι υδρευτικζσ
ανάγκεσ του ςυνόλου του πλθκυςμοφ τθσ Κεςςαλίασ (με ςυνειςφορά κάκε πθγισ χρθματοδότθςθσ), δθλαδι θ τιμι ςτόχου Δείκτθ
είναι 100%.
Υθγι ςτοιχείων : ΕΔΕΩΑ, ΩΥΕΞΑ .
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1526
Αρικμόσ διανυκτερεφςεων ςτθ Κεςςαλία
Σ Ωπόψθ Δείκτθσ απεικονίηει και παρακολουκεί με τον πλζον βζλτιςτο και αντικειμενικό τρόπο τθν μεταβολι ςτθν επενδυτικι
προτεραιότθτα (6c) όςον αυτι και με τισ κατθγορίεσ δράςεων που περιλαμβάνει αφορά τόςο ςε τόπουσ – προοριςμοφσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, όςο και φυςικισ ςτθν Υεριφζρεια. Οαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ ςτόχευςθσ του Υρογράμματοσ ςε
εξωςτρζφεια και αφξθςθ τθσ Α.Υ.Α., των τομζων προτεραιότθτασ του RIS3 Thessaly ςτουσ οποίουσ ςυμπεριλαμβάνεται ο
τουριςμόσ, θ επιλογι των διανυκτερεφςεων ςτον υπόψθ δείκτθ είναι θ πλζον κατάλλθλθ. Ζνα ςθμαντικό μζροσ των παρεμβάςεων
τθσ Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ που ςυμβάλλουν ςτο αποτζλεςμα του ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτελοφν παρεμβάςεισ
Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Επζνδυςθσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2012.
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ (αρικμόσ/ζτοσ) προςδιορίηεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ ςε 1.700.000 διανυκτερεφςεισ. Θ τιμι ςτόχοσ
προςδιορίςτθκε ςε 1.955.000 διανυκτερεφςεισ ςτοχεφοντασ ςε ςυνολικι ποςοςτιαία αφξθςθ τθσ τάξθσ του 15% (και λαμβάνοντασ
υπόψθ ότι μεταξφ 2011 και 2012 θ πορεία τόςο των αφίξεων όςο και των διανυκτερεφςεων ςτθ Κεςςαλία ιταν πτωτικι).
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια
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Τ1527
Ροςοςτό προςτατευόμενων περιοχϊν (ςφνολο περιοχϊν Natura 2000) με εργαλεία διαχείριςθσ

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2014. Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ
βάςθσ του δείκτθ (ποςοςτό) καταμετρικθκαν οι ηϊνεσ (sites) Natura ςτισ οποίεσ είτε υλοποιικθκαν δράςεισ (projects) διαχείριςθσ
είτε υπάρχουν εργαλεία διαχείριςθσ ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ και τα ςτοιχεία που είναι καταγεγραμμζνα ςτισ αρμόδιεσ
Ωπθρεςίεσ του ΩΥΕΞΑ (2014). Υροκφπτει ότι υπάρχουν ςε 11 από τισ 29 περιοχζσ Natura, δθλαδι ςε ποςοςτό 38% (τιμι βάςθσ). Πε
τθ ςυμβολι τόςο του περιφερειακοφ προγράμματοσ όςο και κάκε άλλθσ ςχετικισ πθγισ χρθματοδότθςθσ (τομεακό πρόγραμμα
κ.α.), υπολογίηεται για το ζτοσ 2023 θ εφαρμογι εργαλείων και δράςεων διαχείριςθσ ςε όλεσ τισ περιοχζσ Natura (τιμι-ςτόχοσ,
100%).
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥΕΞΑ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1528
Αναβακμιςμζνεσ περιβαλλοντικά περιοχζσ ςε αςτικά και οικιςτικά κζντρα

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2014. Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ
βάςθσ του δείκτθ (αρικμόσ) καταμετρικθκαν οι εκτάςεισ αςτικϊν κζντρων και οικιςμϊν ζωσ και β’ επιπζδου τθσ Υεριφζρειασ
(ςφμφωνα με τθν κατάταξθ του Χωροταξικοφ Χχεδίου Υεριφζρειασ) ςτισ οποίεσ πραγματοποιικθκαν περιβαλλοντικζσ
αναβακμίςεισ / αναπλάςεισ τθν τελευταία πενταετία, από οποιαδιποτε πθγι χρθματοδότθςθσ και προςδιορίςτθκε τιμι 350.000
τετραγωνικά μζτρα. Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίςτθκε ςε 600.000 τετραγωνικά μζτρα, λαμβάνοντασ υπόψθ των παρεμβάςεων που κα
πραγματοποιθκοφν τόςο ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ όςο και με χριςθ άλλθσ πθγισ χρθματοδότθςθσ.
Ζνα ςθμαντικό μζροσ των παρεμβάςεων τθσ Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ (6e) που ςυμβάλλουν ςτο αποτζλεςμα του
ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτελοφν παρεμβάςεισ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ.
Υθγι ςτοιχείων : Διμοι, Ωπουργείο Εςωτερικϊν
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1529
Μζγιςτοσ αρικμόσ θμερϊν με μζςθ θμεριςια ςυγκζντρωςθ ΑΣ10 μεγαλφτερθ από 50 μg/m3 που καταγράφεται ςε ςτακμό
μζτρθςθσ ςτο αςτικό κζντρο Λάριςασ
Σ παρϊν δείκτθσ αφορά ςτισ παρεμβάςεισ του ςχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Οάριςασ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2013. Θ τιμισ βάςθσ του δείκτθ (αρικμόσ)
προςδιορίηεται ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ του ΩΥΕΞΑ (59 θμζρεσ) και θ τιμι ςτόχοσ τίκεται ςφμφωνα με τθν
εκνικι νομοκεςία (35 θμζρεσ).
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥΕΞΑ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε ζνα χρόνο

Τ1530
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Μζγιςτοσ αρικμόσ θμερϊν με μζςθ θμεριςια ςυγκζντρωςθ ΑΣ10 μεγαλφτερθ από 50 μg/m3 που καταγράφεται ςε ςτακμό
μζτρθςθσ ςτο αςτικό κζντρο Βόλου
Σ παρϊν δείκτθσ αφορά ςτισ παρεμβάςεισ του ςχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Βόλου.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2013. Θ τιμισ βάςθσ του δείκτθ (αρικμόσ)
προςδιορίηεται ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ του ΩΥΕΞΑ (37 θμζρεσ) και θ τιμι ςτόχοσ τίκεται ςφμφωνα με τθν
εκνικι νομοκεςία (35 θμζρεσ).
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥΕΞΑ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε ζνα χρόνο

Τ1427
Χρονοαπόςταςθ ςε ςιδθροδρομικό άξονα

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ παρζμβαςθ ςτο ςιδθροδρομικό δίκτυο ΔΕΔ-Π, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ πόρουσ που διατίκενται για τον τομζα ςτθν επενδυτικι
προτεραιότθτα, αφορά ςε μικοσ 80 χλμ. (ίςο με τθν τιμι του Δείκτθ εκροισ), που αντιςτοιχεί ςε μια πλιρθ διαδρομι (route)
δθλαδι με ςθμείο αφετθρίασ (αρχι) και προοριςμό (τζλοσ). Σ χρόνοσ τθσ διαδρομισ, με βάςθ τθν ταχφτθτα κίνθςθσ, ςφμφωνα με
τα ςτοιχεία του αρμόδιου φορζα που είναι ο ΣΧΕ είναι ςιμερα 54’ (λεπτά). Πετά τισ επεμβάςεισ που προβλζπονται, ςφμφωνα
πάλι με τον ίδιο φορζα (ΣΧΕ) και τισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ ςιδθροδρομικϊν ζργων τθσ κατθγορίασ αυτισ, ο χρόνοσ τθσ ίδιασ
διαδρομισ κα μειωκεί κατά 10ϋ(λεπτά). Θ αναγωγι ςτο «χιλιόμετρο επζμβαςθσ» δίνει τιμι βάςθσ 0,68 λεπτά ανά χιλιόμετρο και
τιμι ςτόχο 0,55 λεπτά ανά χιλιόμετρο.
Υθγι ςτοιχείων : Σ.Χ.Ε.
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1426
Χρονοαπόςταςθ ςε οδικό άξονα

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σι παρεμβάςεισ από τθν επενδυτικι προτεραιότθτα 7α ςτο οδικό δίκτυο ΔΕΔ-Π αφοροφν ςε ςυνολικό μικοσ παρζμβαςθσ 7 χλμ.
(βλζπε τιμι δείκτθ εκροισ). Σ υπολογιςμόσ των τιμϊν του δείκτθ αποτελζςματοσ, δεν υπολογίηεται αποκλειςτικά ςτο άκροιςμα
των χιλιομζτρων παρζμβαςθσ, αλλά υπολογίηεται ςτο άκροιςμα των πλιρων διαδρομϊν – route- (με αρχι και τζλοσ) ςτισ οποίεσ
περιλαμβάνονται τα τμιματα ςτα οποία προβλζπεται να γίνει παρζμβαςθ.
Σ υπολογιςμόσ βαςίηεται ςτισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ οδικϊν ζργων ςε άξονεσ ΔΕΔ-Π, ςτα όρια ταχφτθτασ που ορίηονται από αυτζσ για
τα ζργα τθσ κατθγορίασ αυτισ που αφοροφν ςε δίκτυο εκτόσ αςτικϊν κζντρων - υπεραςτικό, όπωσ αποτυπϊνονται ςτισ Υινακίδεσ
Χιμανςθσ τοποκετθμζνεσ κατά μικοσ όλων των διαδρομϊν - ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των οποίων ανικει ςτθν Διεφκυνςθ Ψροχαίασ
Κεςςαλίασ - , κακϊσ και ςτα ςτοιχεία από τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων ςτο ΕΧΥΑ. Πετά τισ επεμβάςεισ που προβλζπονται,
αναμζνεται να βελτιωκεί θ λειτουργικι ταχφτθτα των οδικϊν διαδρομϊν και κατά ςυνζπεια να μειωκεί ο χρόνοσ διαδρομισ ανά
χιλιόμετρο.
Ψο μικοσ των πλιρων διαδρομϊν ςτισ οποίεσ κα υπάρξει παρζμβαςθ ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ
υπολογίςτθκε ςε 76 χιλιόμετρα. Σ αναλογοφν ςυνολικόσ χρόνοσ για τισ διαδρομζσ αυτζσ, κα μειωκεί από 60 λεπτά που είναι
ςιμερα ςε 53 λεπτά ςτο ζτοσ 2023. Θ αναγωγι ςτο χιλιόμετρο επζμβαςθσ, δίνει τιμι βάςθσ ςτο δείκτθ 0,79 λεπτά ανά χιλιόμετρο
και τιμι ςτόχο 0,71 λεπτά ανά χιλιόμετρο.
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Κεςςαλίασ, Υεριφερειακζσ Ωπθρεςίεσ Ψροχαίασ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια
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Τ1426
Χρονοαπόςταςθ (ςε οδικό άξονα)

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σι παρεμβάςεισ από τθν επενδυτικι προτεραιότθτα 7β ςτο οδικό δίκτυο αφοροφν ςε δφο (2) ειδικοφσ ςτόχουσ. Ψο μικοσ των
παρεμβάςεων ςε αυτοφσ ςε επίπεδο δεικτϊν εκροισ, απεικονίηονται ςτουσ δείκτεσ εκροισ CO13 και CO14 με ςυνολικι τιμι 14
χιλιόμετρα. Οαμβάνοντασ υπόψθ τισ κατθγορίεσ οδικοφ δικτφου (δευτεροβάκμιεσ και τριτοβάκμιεσ ςυνδζςεισ με ΔΕΔ-Π, λοιπζσ
οδικζσ ςυνδζςεισ με ΔΕΔ-Π) κακϊσ και το ότι αφοροφν είτε ςε νζα οδικά τμιματα (ςε αντικατάςταςθ χριςθσ υφιςτάμενου ςιμερα
οδικοφ τμιματοσ – τοπικι βελτίωςθ) είτε ςε ανακαταςκευι/αναβάκμιςθ υφιςτάμενου οδικοφ τμιματοσ, υπολογίηονται οι τιμζσ
ςτον παρόντα δείκτθ.
Χθμειϊνεται ότι ο κακοριςμόσ των τιμϊν του παρόντοσ δείκτθ αποτελζςματοσ, δεν υπολογίηεται αποκλειςτικά από το άκροιςμα
επί των χιλιομζτρων παρζμβαςθσ (14 χλμ.), αλλά επί του ακροίςματοσ των πλιρων διαδρομϊν – route- (με αρχι και τζλοσ) ςτισ
οποίεσ περιλαμβάνονται τα τμιματα ςτα οποία προβλζπεται να γίνει παρζμβαςθ.
Σ υπολογιςμόσ βαςίηεται ςτισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ οδικϊν ζργων ςε άξονεσ ΔΕΔ-Π, ςτα όρια ταχφτθτασ που ορίηονται από αυτζσ για
τα ζργα τθσ κατθγορίασ αυτισ που αφοροφν ςε δίκτυο εκτόσ αςτικϊν κζντρων – υπεραςτικό/περιαςτικό, όπωσ αποτυπϊνονται ςτισ
Υινακίδεσ Χιμανςθσ τοποκετθμζνεσ κατά μικοσ όλων των διαδρομϊν - ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των οποίων ανικει ςτθν Διεφκυνςθ
Ψροχαίασ Κεςςαλίασ - , κακϊσ και ςτα ςτοιχεία από τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων ςτο ΕΧΥΑ. Πετά τισ επεμβάςεισ που
προβλζπονται, αναμζνεται να βελτιωκεί θ λειτουργικι ταχφτθτα των οδικϊν διαδρομϊν και κατά ςυνζπεια να μειωκεί ο χρόνοσ
διαδρομισ ανά χιλιόμετρο.
Ψο μικοσ των πλιρων διαδρομϊν – route- ςτισ οποίεσ κα υπάρξει παρζμβαςθ ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ
ανά ειδικό ςτόχο και ο υπολογιςμόσ των Ψιμϊν του παρόντοσ Δείκτθ υπολογίηεται ωσ εξισ :
- για τον ειδικό ςτόχο 4.2.1 «Οειτουργικι αναβάκμιςθ των ενδοπεριφερειακϊν ςυνδζςεων και ςφνδεςθ με το διαπεριφερειακό
δίκτυο» το άκροιςμα των μθκϊν των πλιρων διαδρομϊν που περιλαμβάνουν οδικά τμιματα ςτα οποία κα γίνει παρζμβαςθ,
είναι 78χλμ. Σ ςυνολικόσ χρόνοσ μετακίνθςθσ για τισ πλιρεισ διαδρομζσ αυτζσ, υπολογίηοντασ τθν επιτρεπόμενθ ταχφτθτα
κίνθςθσ ωσ ζχει ςιμερα και ωσ οριςτεί μετά τισ παρεμβάςεισ ςτα τμιματα, κα μειωκεί από 76 λεπτά ςε 70 λεπτά. Θ αναγωγι
ςτο χιλιόμετρο επζμβαςθσ δίνει τιμι βάςθσ 0,97 λεπτά ανά χιλιόμετρο και τιμι ςτόχο 0,90 λεπτά ανά χιλιόμετρο,
- για τον ειδικό ςτόχο 4.2.2 «Χφνδεςθ οικιςτικϊν κζντρων και τουριςτικϊν – πολιτιςτικϊν περιοχϊν και πυλϊν ειςόδου – εξόδου
τθσ Υεριφζρειασ με το κφριο οδικό δίκτυο» το άκροιςμα των μθκϊν των πλιρων διαδρομϊν που περιλαμβάνουν οδικά τμιματα
ςτα οποία κα γίνει παρζμβαςθ, είναι 14χλμ. Σ ςυνολικόσ χρόνοσ μετακίνθςθσ για τισ πλιρεισ διαδρομζσ αυτζσ, υπολογίηοντασ
τθν επιτρεπόμενθ ταχφτθτα κίνθςθσ ωσ ζχει ςιμερα και ωσ οριςτεί μετά τισ παρεμβάςεισ ςτα τμιματα, κα μειωκεί από 27,8
λεπτά ςε 16,5 λεπτά. Θ αναγωγι ςτο χιλιόμετρο επζμβαςθσ δίνει τιμι βάςθσ 1,98 λεπτά ανά χιλιόμετρο και τιμι ςτόχο 1,18
λεπτά ανά χιλιόμετρο.
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Κεςςαλίασ, Υεριφερειακζσ Ωπθρεςίεσ Ψροχαίασ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1428
Αρικμόσ κατάπλων ςε λιμζνεσ τθσ Ρεριφζρειασ

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Χφμφωνα με τα πλζον πρόςφατα ετιςια ςτοιχεία (ζτοσ 2013) του Οιμεναρχείου Ριςων Κεςςαλίασ, που είναι ο αρμόδιοσ φορζασ
επίςθμθσ καταγραφισ δεδομζνων κατάπλων πλοίων ςτουσ Οιμζνεσ των νθςιϊν, καταγράφονται για τα Οιμάνια τθσ Χκοπζλου και
τθσ Αλοννιςου (υπάγονται ςτθν παροφςα επενδυτικι προτεραιότθτα) 2.569 προςορμιςεισ (υπολογιςμόσ μόνο για επιβατθγά
πλοία και κρουαηιερόπλοια). Θ τιμι ςτόχοσ ςτο ζτοσ 2023, ςφμφωνα με τισ παρεμβάςεισ που προβλζπονται, τισ εκτιμιςεισ
αρμοδίων αρχϊν, τισ τάςεισ που καταγράφονται και τθ ςτόχευςθ τθσ Υεριφζρειασ για τθν ανάπτυξι τθσ , καταγράφεται αυξθμζνθ
κατά 270 προςορμιςεισ (προκφπτει τιμι ςτόχοσ = 2.839).
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Υθγι ςτοιχείων : Οιμεναρχείο Ριςων Υεριφζρειασ Κεςςαλίασ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Ειδικοί Δείκτεσ Εκροισ ΕΤΡΑ
Τ1404
Χριςτεσ υπθρεςιϊν ΤΡΕ που παρζχονται από δθμόςιουσ φορείσ

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ υπολογίςτθκε ςε 105.000 άτομα και αφορά ςτον αρικμό των χρθςτϊν που υπολογίηεται ςτισ υπθρεςίεσ ΨΥΕ που κα
εγκαταςτακοφν με τουσ πόρουσ τθσ υπόψθ επενδυτικισ προτεραιότθτασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςτόχευςι τθσ.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ ΕΧΥΑ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1411
Ρλθκυςμόσ που καλφπτεται από βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ πρόνοιασ

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ μονάδα μζτρθςθσ είναι «άτομα».
Θ τιμι ςτόχοσ ορίηεται ςε 1.500 και υπολογίςτθκε με βάςθ τισ προβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ υπόψθ επενδυτικισ
προτεραιότθτασ, ςε προχπολογιςμό και κατθγορία δράςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ αντίςτοιχα ζργα που ζχουν υλοποιθκεί ςτον
τομζα, και τελικϊσ τον αρικμό των ατόμων που μποροφν αυτζσ να ικανοποιιςουν.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ- ΕΧΥΑ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

T1445
Υποδομζσ που ενιςχφονται ςτο πλαίςιο ΤΑΡΤΟΚ

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ (αρικμόσ 20) προςδιορίςτθκε λαμβάνοντασ υπόψθ των αναμενόμενο αρικμόσ ΨΑΥΨΣΞ που κα εφαρμοςτοφν και τισ
υποδομζσ που ςτθρίηει θ υπόψθ επενδυτικι και αντίςτοιχα κόςτθ ζργων.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ – ΕΧΥΑ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1419
Ρρόςκετοσ αρικμόσ υδατικϊν ςωμάτων των οποίων θ κατάςταςθ βελτιϊνεται ςε μία τουλάχιςτο παράμετρο τθσ Οδθγίασ
2000/60/ΕΕ».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ Πονάδα μζτρθςθσ του δείκτθ είναι αρικμόσ και θ τιμι του (2) προςδιορίςτθκε με υπολογιςμό υλοποίθςθσ δφο ζργων
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επεξεργαςίασ λυμάτων ςε ευαίςκθτεσ οικολογικά περιοχζσ όπωσ προκφπτουν από το ΧΔΟΑΥ ι άλλα αντίςτοιχα ζργα και το κόςτοσ
παρεμφερϊν ζργων που υλοποιικθκαν. Θ τιμι ςτόχοσ κα επιτευχκεί με παρεμβάςεισ των Ξατθγοριϊν Υαρζμβαςθσ 021 και 022,
φψουσ 8.300.000€ ΞΧ ι 10.375.000€ ΔΔ.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ – ΕΧΥΑ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

T1417
Συνολικό μικοσ ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν ΔΕΔ-Μ όπου εγκακίςταται ςφςτθμα ςιμανςθσ

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Αφορά ςε 80 χιλιόμετρα μικουσ ςιδθροδρομικοφ δικτφου ΔΕΔ-Π ςτο οποίο προβλζπεται να εγκαταςτακεί ςφςτθμα ςιμανςθσ. Θ
τιμι εκροισ προκφπτει από αντιπαραβολι με τα μοναδιαία κόςτθ αντιςτοίχων ζργων που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ, και
με βάςθ τισ ιςχφουςεσ τιμζσ μονάδασ εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του (υπολογίηει το ίδιο μικοσ παρζμβαςθσ με
αυτό των 2 άλλων δεικτϊν εκροισ ςιδθροδρομικοφ ζργου).
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Κεςςαλίασ, ΣΧΕ ΣΥΧ ΕΧΥΑ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1429
Επιφάνεια λιμζνοσ που αναβακμίηεται

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Αφορά ςε 2.000 τετραγωνικά μζτρα λιμζνων που αναβακμίηονται. Θ τιμι εκροισ προκφπτει από αντιπαραβολι με τα μοναδιαία
κόςτθ αντιςτοίχων ζργων που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ, και με βάςθ τισ ιςχφουςεσ τιμζσ μονάδασ εργαςιϊν που
απαιτοφνται για τθν εκτζλεςι του.
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Κεςςαλίασ ΣΥΧ ΕΧΥΑ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια

Τ1471
Επικοινωνιακά Σχζδια Δράςθσ

Θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 είναι προαιρετικι – ςτο ΥΕΥ Κεςςαλίασ δεν ζχει ςυμπλθρωκεί

Τ1472
Μεκοδολογία, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ
Θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 είναι προαιρετικι – ςτο ΥΕΥ Κεςςαλίασ δεν ζχει ςυμπλθρωκεί
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Ειδικοί Δείκηες Εκροών

Τ1471
Επικοινωνιακά Σχζδια Δράςθσ

Θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 είναι προαιρετικι – ςτο ΥΕΥ Κεςςαλίασ δεν ζχει ςυμπλθρωκεί

Τ1472
Μεκοδολογία, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ
Θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 είναι προαιρετικι – ςτο ΥΕΥ Κεςςαλίασ δεν ζχει ςυμπλθρωκεί

Ειδικοί Δείκηες Αποηελέζμαηος ΕΚΣ

Τ1500
Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.
Σ δείκτθσ αφορά τα αποτελζςματα και των δφο δεικτϊν εκροισ ςτθν υπόψθ επενδυτικι προτεραιότθτα (9i).
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ μετράει εκ των ατόμων (τιμζσ) των 2 ςτόχων εκροισ, αυτά που βελτιϊνουν τθν απαςχολθςιμότθτά τουσ, ωσ εξισ :
Θ τιμι βάςθσ του υπ’ όψθ δείκτθ υπολογίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία αφενόσ τθσ on going αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ για τα ΨΣΥΕΞΣ
ςτθ Κεςςαλία για τα άτομα του δείκτθ CO01, αφετζρου από τθν ζρευνα πεδίου ςτο πλαίςιο τθσ on going αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ
για τα άτομα του δείκτθ Ψ1501.
Πε δεδομζνο ότι από τα προγράμματα ΨΣΥΕΞΣ ςτθ Κεςςαλία ποςοςτό 25,5% των ςυμμετεχόντων προωκικθκε ςτθν απαςχόλθςθ,
ενϊ από τα προγράμματα των παιδικϊν-βρεφονθπιακϊν-ΞΔΑΥ 17% των ςυμμετεχόντων προωκικθκε ςτθν απαςχόλθςθ λόγω τθσ
ςυμμετοχισ τουσ ςτθ δράςθ, θ τιμι βάςθσ ορίηεται ωσ εξισ: 800*0,255+9.740*0,17= 1.860.
Αντίςτοιχα, θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται ωσ ζνα ποςοςτό επί τθσ τιμισ του δείκτθ εκροισ, κακόςον από το ςφνολο τθσ εκροισ ζνα
ποςοςτό μόνο κα ικανοποιιςει τελικά το δείκτθ αποτελζςματοσ που ζχει τεκεί. Οαμβάνοντασ υπόψθ αφενόσ τισ ςυνκικεσ τθσ
αγοράσ εργαςίασ – απαςχόλθςθσ και τισ ανάγκεσ που καταγράφονται, αφετζρου τισ δράςεισ του Υρογράμματοσ / Επενδυτικι
Υροτεραιότθτα και το ςτοχευμζνο πλζον αυτϊν, αλλά και τουσ κανόνεσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται για τθν υλοποίθςι τθσ,
το ποςοςτό επιτυχίασ ορίηεται ςε 40% για τα άτομα του δείκτθ CO01 και 25% για τα άτομα του δείκτθ Ψ1501. Σπότε θ τιμι ςτόχοσ
είναι : 800 * 0.40 = 320 και 9.740*0,25 =2.435, άρα ςφνολο =2.755
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εργαςίασ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 1 χρόνο

T1500
Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.
Σ δείκτθσ μετράει τα μειονεκτοφντα άτομα που είχαν ςτθ φροντίδα τουσ εξαρτϊμενα άτομα, οι οποίοι ενίςχυςαν τθ κζςθ τουσ
ςτθν αγορά εργαςίασ λόγω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτισ δράςεισ των Βρεφονθπιακϊν Χτακμϊν Σλοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ και
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Ξζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν ΠΕΑ (ΞΔΑΥ-ΠΕΑ) κακϊσ και των Δομϊν και Ωπθρεςιϊν Ξοινωνικισ Φροντίδασ. Θ
αλλαγι ςυνεπϊσ αποτυπϊνεται ςτο ότι τα άτομα αυτά αυξάνουν τθν απαςχολθςιμότθτά τουσ. (E.Υ.9iii)
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του υπ’ όψθ δείκτθ υπολογίηεται από τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ πεδίου ςτο πλαίςιο τθσ on going αξιολόγθςθσ του
ΕΥΑΡΑΔ ςε αντίςτοιχεσ δράςεισ. Πε δεδομζνο ότι από τα προγράμματα αυτά 17% των ςυμμετεχόντων προωκικθκε ςτθν
απαςχόλθςθ λόγω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ δράςθ, θ τιμι βάςθσ ορίηεται ωσ εξισ: 1.440*0,17= 245.
Αντίςτοιχα, θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται ωσ ζνα ποςοςτό επί τθσ τιμισ του δείκτθ εκροισ, κακόςον από το ςφνολο τθσ εκροισ ζνα
ποςοςτό μόνο κα ικανοποιιςει τελικά το δείκτθ αποτελζςματοσ που ζχει τεκεί. Οαμβάνοντασ υπόψθ αφενόσ τισ ςυνκικεσ τθσ
αγοράσ εργαςίασ – απαςχόλθςθ και τισ ανάγκεσ που καταγράφονται, αφετζρου το ςτοχευμζνο πλζον των δράςεων του
Υρογράμματοσ / επενδυτικι προτεραιότθτα, αλλά και τουσ κανόνεσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται για τθν υλοποίθςι τθσ, το
ποςοςτό επιτυχίασ ορίηεται ςε 25% ιτοι 1.440 χ 0.25 = 360.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπ. Εργαςίασ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 1 χρόνο

T1500
Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.
Σ δείκτθσ αφορά τα αποτελζςματα και των δφο δεικτϊν εκροισ ςτθν υπόψθ επενδυτικι προτεραιότθτα.(Ε.Υ. 9iv)
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ δείκτθσ μετράει εκ των ατόμων (τιμζσ) των 2 ςτόχων εκροισ, αυτά που βελτιϊνουν τθν απαςχολθςιμότθτά τουσ, ωσ εξισ :
Θ τιμι βάςθσ του υπ’ όψθ δείκτθ υπολογίηεται από ανάλογεσ ενζργειεσ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου 2007-2013, των
ωφελουμζνων τουσ και του ποςοςτοφ επιτυχίασ ςε αυτζσ που κακορίηεται ςε 15% . Ωσ εκ τοφτου, 15.500*0,15 = 2.325 άτομα.
Αντίςτοιχα, θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται ωσ ζνα ποςοςτό επί τθσ τιμισ του δείκτθ εκροισ, κακόςον από το ςφνολο τθσ εκροισ ζνα
ποςοςτό μόνο κα ικανοποιιςει τελικά το δείκτθ αποτελζςματοσ που ζχει τεκεί. Οαμβάνοντασ υπόψθ αφενόσ τισ ςυνκικεσ τθσ
αγοράσ εργαςίασ – απαςχόλθςθ και τισ ανάγκεσ που καταγράφονται, αφετζρου τισ δράςεισ του Υρογράμματοσ / επενδυτικι
προτεραιότθτα και το ςτοχευμζνο πλζον αυτϊν, αλλά και τουσ κανόνεσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται για τθν υλοποίθςι τθσ,
το ποςοςτό επιτυχίασ ορίηεται ςε 25% για τα άτομα και των δφο δεικτϊν. Σπότε θ τιμι ςτόχοσ είναι : 15.500 χ 0.25 = 3.875.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εργαςίασ, Ωπουργείο Ωγείασ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 1 χρόνο

T1500
Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.
Σ δείκτθσ μετρά το ποςοςτό των μειονεκτοφντων ατόμων που επωφελοφνται ενεργειϊν προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ λόγω τθσ
ςυμμετοχισ τουσ ςε τοπικζσ πρωτοβουλίεσ απαςχόλθςθσ ςτο πλαίςιο των ΨΑΥΨΣΞ (CLLD) που κα υλοποιθκοφν όπωσ προβλζπει το
Υρόγραμμα τθσ Κεςςαλίασ. Χτόχοσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ απαχολθςιμότθτάσ τουσ που κα ςυμβάλει ςτθν τοπικι και ωσ εκ τοφτου
περιφερειακι ανάπτυξθ. Σ δείκτθσ αποτυπϊνει τθν αλλαγι που επιτελείται κακϊσ από κοινωνικά αποκλειςμζνοι που είναι μζχρι
ςιμερα εντάςςονται ςε πλζγμα δράςεων που ςυντελοφν ςτθν κοινωνικι τουσ ζνταξθ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ.(Ε.Υ. 9vi)
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ είναι το 25%, ιτοι 2.000*0,25= 500, που προςδιορίηεται από τα ςτοιχεία ανάλογων ενεργειϊν τθσ τρζχουςασ
περιόδου από το Ωπουργείο Εργαςίασ (τφπου ΨΣΥΕΞΣ κ.α.). Αντίςτοιχα, θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται ωσ ζνα ποςοςτό επί τθσ τιμισ
του δείκτθ εκροισ, κακόςον από το ςφνολο τθσ εκροισ ζνα ποςοςτό μόνο κα ικανοποιιςει τελικά το δείκτθ αποτελζςματοσ που
ζχει τεκεί. Οαμβάνοντασ υπόψθ αφενόσ τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ – απαςχόλθςθ και τισ ανάγκεσ που καταγράφονται,
αφετζρου το ςτοχευμζνο πλζον των δράςεων του Υρογράμματοσ / επενδυτικι προτεραιότθτα, αλλά και τουσ κανόνεσ και τισ
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προχποκζςεισ που ορίηονται για τθν υλοποίθςι τθσ, το ποςοςτό επιτυχίασ ορίηεται ςε 45%. Σπότε θ τιμι ςτόχοσ είναι : 2.000 χ
0,45 = 900.
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εργαςίασ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 1 χρόνο

Ειδικοί Δείκηες Εκροής ΕKΣ
Τ1501
Άτομα που αποδεςμεφονται από τθ φροντίδα εξαρτϊμενων ατόμων
Σ δείκτθσ ςυμμετζχει ςτο πλαίςιο επίδοςθσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ υπολογίςκθκε με βάςθ το μζςο κόςτοσ ανά άμεςα ωφελοφμενο κάτω του ορίου φτϊχειασ (άνεργο ι
εργαηόμενο) με εξαρτϊμενο άτομο, ςε δομζσ όπωσ Υαιδικοί, Βρεφικοί, Βρεφονθπιακοί Χτακμοί, Ξζντρα Δθμιουργικισ
Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ), για ζξι χρόνια, με φκίνοντα ρυκμό τθσ ζνταςθσ χρθματοδότθςθσ.(Ε.Υ. 9i)
Ψο μζςο κόςτοσ, που προζρχεται από τθν εμπειρία υλοποίθςθσ αντίςτοιχων δράςεων τθσ τρζχουςασ περιόδου ανά είδοσ δομισ
(βρεφό-παιδικοί και ΞΔΑΥ), με εξορκολογιςμό αυτοφ προσ τα κάτω για τθν Υ.Υ.2014-2020 όπωσ προβλζπεται, προςδιορίηεται ωσ
εξισ:
Για τουσ βρεφικοφσ - παιδικοφσ ςτακμοφσ προκφπτει 2.180,00 € (ωσ μζςοσ όροσ) ςε επίπεδο ζτουσ, ενϊ για τα ΞΔΑΥ, ςτα 1.100 €
(ωσ μζςοσ όροσ) ςε επίπεδο ζτουσ (τα ποςά ςε δθμόςια δαπάνθ).
Από τα ίδια ςτοιχεία τρζχουςασ περιόδου, προκφπτει ότι τα 2/3 των δράςεων αφοροφν ςτουσ βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ
ςτακμοφσ, ενϊ το 1/3 ςτα ΞΔΑΥ.
Ωσ εκ τοφτων, θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ και για 6 ζτθ και με βάςθ τον διατικζμενο προχπολογιςμό, προςδιορίηεται ςε 9.740 άτομα
άμεςα ωφελοφμενα από το ςφνολο των δομϊν τθσ υπόψθ επενδυτικισ προτεραιότθτασ.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ – ΕΧΥΑ
Θ επίτευξθ τθσ τιμισ του δείκτθ κα παρακολουκείται από το Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ του ΥΕΥ (ΣΥΧ – ΕΧΥΑ)
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 1 χρόνο

Τ1501
Άτομα που αποδεςμεφονται από τθν φροντίδα εξαρτϊμενων ατόμων
Σ δείκτθσ ςυμμετζχει ςτο πλαίςιο επίδοςθσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ υπολογίςκθκε με βάςθ το μζςο κόςτοσ ανά άμεςα ωφελοφμενο κάτω του ορίου φτϊχειασ (άνεργο ι
εργαηόμενο) με εξαρτϊμενο άτομο, ςε δομζσ όπωσ ΞΔΑΥ ΠΕΑ, Βρεφονθπιακοί Χτακμοί Σλοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ και δομζσ
προνοιακισ φροντίδασ, για ζξι χρόνια, με φκίνοντα ρυκμό τθσ ζνταςθσ χρθματοδότθςθσ. (Ε.Υ. 9iii)
Ψο μζςο κόςτοσ, που προζρχεται από τθν εμπειρία υλοποίθςθσ αντίςτοιχων δράςεων τθσ τρζχουςασ περιόδου ανά είδοσ δομισ
(ΞΔΑΥ ΠΕΑ και Βρεφονθπιακοφσ Χτακμοφσ Σλοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ), με εξορκολογιςμό αυτοφ προσ τα κάτω για τθν Υ.Υ.20142020 όπωσ προβλζπεται, ςτα 3.950 € (ωσ μζςοσ όροσ) ςε επίπεδο ζτουσ (τα ποςά ςε δθμόςια δαπάνθ), ενϊ για τισ δομζσ και
υπθρεςίεσ προνοιακισ φροντίδασ ΑΠΕΑ ςτα 9.580 € (ωσ μζςοσ όροσ) ςε επίπεδο ζτουσ (τα ποςά ςε δθμόςια δαπάνθ).
Ωσ εκ τοφτων, θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ και για 6 ζτθ και με βάςθ τον διατικζμενο προχπολογιςμό 7,075 εκ € Δ.Δ., προςδιορίηεται
ςε 1.140 άμεςα ωφελουμζνων, από ΞΔΑΥ ΠΕΑ και Βρεφονθπιακοφσ Χτακμοφσ Σλοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ, και 300 άμεςα
ωφελουμζνων για τισ δομζσ και υπθρεςίεσ προνοιακισ φροντίδασ ιτοι 1.440 άτομα άμεςα ωφελοφμενα από το ςφνολο των δομϊν
τθσ υπόψθ επενδυτικισ προτεραιότθτασ.
Υθγι ςτοιχείων: ΣΥΧ – ΕΧΥΑ
Θ επίτευξθ τθσ τιμισ του δείκτθ κα παρακολουκείται από το Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ του ΥΕΥ (ΣΥΧ – ΕΧΥΑ)

263

Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 1 χρόνο

Τ1520
Άμεςα ωφελοφμενοι από προγράμματα με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων
Σ δείκτθσ μετρά τουσ ωφελοφμενουσ που κα προκφψουν από τα προγράμματα με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων που κα
υλοποιθκοφν όπωσ προβλζπει το Υρόγραμμα τθσ Κεςςαλίασ (ΨΑΥΨΣΞ), οι οποίοι κα δεχτοφν υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ
(ςυμβουλευτικι, κατάρτιςθ, επαγγελματικό προςανατολιςμό, προϊκθςθ ςε απαςχόλθςθ, ςτιριξθ κ.α.) προκειμζνου να
αποκτιςουν επιπλζον δεξιότθτεσ για τθν είςοδο τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ ορίηεται ςε 2.000 ωφελοφμενουσ με μζςο κόςτοσ ανά ωφελοφμενο 3.500,00 €. Ωπολογίςτθκε βάςθ ςτοιχείων
μοναδιαίου κόςτουσ ανάλογων παρεμβάςεων τρζχουςασ περιόδου.
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ – ΕΧΥΑ
Θ επίτευξθ τθσ τιμισ του δείκτθ κα παρακολουκείται από το Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ του ΥΕΥ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 1 χρόνο
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ΡΕΡ ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ
T2601
Δθμοςιεφςεισ ερευνθτϊν τθσ Υεριφζρειασ
Οριςμόσ
Σ αρικμόσ των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά (ςφςτθμα Web of Science) από το ςφνολο του
ερευνθτικοφ δυναμικοφ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ Χϊρασ.
Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ προϊκθςθσ τθσ Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ ςε τομείσ περιφερειακισ
εξειδίκευςθσ και νζουσ ανταγωνιςτικοφσ ςε διεκνζσ επίπεδο τομείσ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, το
αποτζλεςμα των ςχετικϊν παρεμβάςεων ενίςχυςθσ, τόςο των ερευνθτικϊν υποδομϊν, όςο και των κζντρων αριςτείασ, που κα
υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Αφξθςθ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ ςε τομείσ περιφερειακισ εξειδίκευςθσ &
διεκνοφσ ενδιαφζροντοσ».
Σ αρικμόσ των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων υπολογίηεται ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ, ανά κατθγορία φορζων / φορζα, ανά
επιςτθμονικό επίπεδο και υποδθλϊνει τον όγκο παραγωγισ των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων.
Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου:
Για τθν τιμι βάςθσ (19), λαμβάνονται υπόψθ τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία αρικμοφ δθμοςιεφςεων, που αναφζρονται ςτο ζτοσ
2010. Για τθν τιμι ςτόχο (49), θ εκτίμθςθ γίνεται βάςει μοντζλου ςτατιςτικισ πρόβλεψθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το μζςο…
Ρθγζσ εκτίμθςθσ:
Ψα Υανεπιςτιμια είναι θ κατθγορία φορζων που παράγει τισ περιςςότερεσ δθμοςιεφςεισ τθσ χϊρασ. Χτισ δθμοςιεφςεισ των
Υανεπιςτθμίων προςμετροφνται και οι δθμοςιεφςεισ των οικείων Υανεπιςτθμιακϊν Ροςοκομείων και των Ερευνθτικϊν
Υανεπιςτθμιακϊν Λνςτιτοφτων. Σ δείκτθσ που χρθςιμοποιείται αναφζρεται ςτισ δθμοςιεφςεισ του Λόνιου Υανεπιςτιμιου για τθν
περίοδο 1996-2010 και θ μζτρθςι του γίνεται από το Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ.
Συχνότθτα εκτίμθςθσ:

Τ2603
Δαπάνθ των επιχειριςεων για Ε&Α (ωσ ποςοςτό του ΑΕΥ τθσ ΥΛΡ)
Οριςμόσ
Ψο ςφνολο των επενδφςεων των επιχειριςεων ςε ζρευνα και ανάπτυξθ, ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι τομι, ωσ ποςοςτό του ΑΕΥ
τθσ ΥΛΡ.
Υεριλαμβάνονται και οι τυχόν δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται εκτόσ των επιχειριςεων, εφόςον υποςτθρίηουν τισ δαπάνεσ ςε Ε &
Α π.χ. αγορά προμθκειϊν. Σ δείκτθσ αφορά τόςο ςε τρζχουςεσ όςο και ςε κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ.
Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ςυνεργαςίασ επιχειριςεων με ερευνθτικοφσ φορείσ ςε τομείσ
προτεραιότθτασ τθσ Υεριφζρειασ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, το
αποτζλεςμα των ςχετικϊν παρεμβάςεων που αφοροφν, τόςο ςε ενιςχφςεισ επιχειριςεων, όςο και ςε ενιςχφςεισ ςυμπράξεων
επιχειριςεων, που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου για «Αφξθςθ τθσ επιχειρθματικισ δαπάνθσ ςε ΕΨΑΞ ςτουσ
τομείσ περιφερειακισ εξειδίκευςθσ τθσ ΥΛΡ».
Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου:
Για τθν τιμι βάςθσ (0,12%), λαμβάνονται υπόψθ τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία για δαπάνθ των επιχειριςεων ςε Ε&Α, ωσ (%)
ποςοςτό επί του ΑΕΥ, με βάςθ τα δεδομζνα του Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ για το 2011. Για τθν ςτοχοκζτθςθ του 2023 (0,23%),
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ελιφκθ υπόψθ ότι θ τιμι ςτόχοσ ςυνολικά ςε επίπεδο χϊρασ κα φκάςει το 0,38%. Για να γίνει εκτίμθςθ τθσ δαπάνθσ των
επιχειριςεων ςε Ε&Α ανά κατθγορία περιφερειϊν για το ζτοσ 2023 (ΔΕΥΕΨΑ), υπολογίςκθκε καταρχάσ το ποςοςτό τθσ
περιφερειακισ ΔΕΥΕΨΑ ωσ προσ τθν ςυνολικι, κατά το ζτοσ 2011 για κάκε κατθγορία περιφζρειασ. Για τθν Υεριφζρεια Λονίων, θ
οποία είναι Υεριφζρεια ςε μετάβαςθ, το ποςοςτό τθσ περιφερειακισ ΔΕΥΕΨΑ για το 2011 ωσ προσ το ςφνολο ανιλκε ςτο 52,17%
και θ εκτίμθςθ για το 2023 φκάνει το 0,23%. Θ παραδοχι ςτθν οποία ςτθρίχκθκε θ εκτίμθςθ είναι ότι, ςτισ περιφζρειεσ ςε
μετάβαςθ μζςω τθσ ςτρατθγικισ ευφυοφσ εξειδίκευςθσ, αναμζνεται να ενιςχυκεί θ ζρευνα από πλευράσ των επιχειριςεων,
λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των κονδυλίων κα κατευκυνκεί προσ αυτζσ. Επομζνωσ, θ ΔΕΥΕΨΑ αναμζνεται να
λάβει τιμι υψθλότερθ (0,23%) από αυτι που προκφπτει από τθν ανάλυςθ με βάςθ τα ςθμερινά δεδομζνα (0,20%).
Ρθγζσ εκτίμθςθσ:
Συχνότθτα εκτίμθςθσ:

Τ2607
Επενδφςεισ παγίου κεφαλαίου ςε τομείσ τθσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ
Οριςμόσ
Επενδφςεισ ςε πάγιο κεφάλαιο (υποδομζσ, εξοπλιςμό) για τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ/κλάδουσ που ςυνδζονται με τουσ τομείσ
τθσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ, όπωσ αναλφεται ςτθ ςυνζχεια.
Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ δείκτθσ για τισ Επενδφςεισ Υαγίου Ξεφαλαίου επελζγθ διότι αποτελεί ουςιαςτικά ζναν δείκτθ μζτρθςθσ των επενδφςεων ςε
κεφαλαιουχικά αγακά ωσ ποςοςτό του ΑΕΥ. Χτθν παροφςα περίπτωςθ οι επενδφςεισ και τα παραγόμενα αγακά αφοροφν ςτουσ
τομείσ τθσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) ωσ ποςοςτό του ΑΕΥ τθσ Υεριφζρειασ.
Σι δράςεισ από τισ οποίεσ τροφοδοτείται ο δείκτθσ είναι:
3α.1.1: Υαροχι κινιτρων για τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων & υπθρεςιϊν κακϊσ και τον τεχνολογικό εκςυγχρονιςμό ςε τομείσ
Υεριφερειακισ εξειδίκευςθσ
3α.1.2: Δθμιουργία δικτφων με επίκεντρο τον τουριςμό, τον πολιτιςμό & τθν αγροδιατροφικι αλυςίδα
3α.1.3: Δθμιουργία εκκολαπτθρίου καινοτόμων επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ Υεριφερειακισ εξειδίκευςθσ
3α.1.4: Ενίςχυςθ καινοτόμου νεανικισ επιχειρθματικότθτασ ςε τομείσ Υεριφερειακισ εξειδίκευςθσ
Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου:
Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν κατθγοριοποίθςθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων/κλάδων για τουσ οποίουσ τθρείται θ ςυγκζντρωςθ
ςτατιςτικϊν δεδομζνων από τθν ΕΟ.ΧΨΑΨ. και τθν EUROSTAT, γίνεται θ παραδοχι ότι τα παραγόμενα αγακά τα οποία δφναται να
ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ των τομζων τθσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ είναι αυτά που προζρχονται από τουσ κλάδουσ:
- Γεωργία, δαςοκομία και αλιεία
- Σρυχεία, λατομεία, βιομθχανία, παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ αερίου, ατμοφ, κλιματιςμοφ και νεροφ, επεξεργαςία
λυμάτων, διαχείριςθ αποβλιτων και δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ
- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν, μεταφορζσ και αποκικευςθ,
δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν παροχισ καταλφματοσ και υπθρεςιϊν εςτίαςθσ
Ψο άκροιςμα των επενδφςεων παγίου κεφαλαίου για τουσ παραπάνω κλάδουσ, για το ζτοσ 2011 (ζτοσ με τα πιο πρόςφατα
διακζςιμα ςτατιςτικά ςτοιχεία), αποτελεί τθν Ψιμι Βάςθσ (296,7 εκατ. €) του εν λόγω δείκτθ.
Για τθν εκτίμθςθ τθσ Ψιμισ Χτόχου του ζτουσ 2023 (412,3 εκατ. €), αξιοποιικθκε το εργαλείο τθσ ‘πρόβλεψθσ’ (forecast) με βάςει τισ
επενδφςεισ παγίου κεφαλαίου τθσ περιόδου 2005-2018. Για τα ζτθ 2012 ζωσ 2018 ελιφκθςαν υπόψθ οι προβλζψεισ και τα
δεδομζνα του Πεςοπρόκεςμου Υλαιςίου Δθμοςιονομικισ Χτρατθγικισ 2015-2018.
Ρθγζσ εκτίμθςθσ:
Συχνότθτα εκτίμθςθσ:
Τ2614
Υοςοςτό δαςικϊν εκτάςεων που προςτατεφονται
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Οριςμόσ
Εκφράηει τθν ζκταςθ των δαςικϊν περιοχϊν που προςτατεφονται από τισ παρεμβάςεισ πρόλθψθσ κινδφνων προσ τθ ςυνολικι
ζκταςθ των δαςικϊν περιοχϊν τθσ Υεριφζρειασ.
Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ:
5α.1.1: Παρεμβάςεισ αντιμετϊπιςθσ και πρόλθψθσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, πυρκαγιϊν και φαινομζνων διάβρωςθσ εδάφουσ
Για κάκε δράςθ που ςχετίηεται με προςταςία δαςικϊν περιοχϊν (από πυρκαγιζσ, διάβρωςθ ι άλλουσ κινδφνουσ), κα γίνεται
εκτίμθςθ τθσ ζκταςθσ που επθρεάηεται από τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ.
Χε περίπτωςθ που ςε μία δαςικι περιοχι υλοποιοφνται περιςςότερεσ από μία παρεμβάςεισ (είτε από το ΥΕΥ Λ.Ρ. είτε από άλλο
Ε.Υ., κα μετρθκεί θ ζκταςι τθσ μόνο μία φορά κατά τον υπολογιςμό τουσ δείκτθ.
Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου:
Θ τιμι βάςθσ, όπωσ και θ τιμι ςτόχοσ κα προςδιοριςκοφν, όπωσ ορίηεται ςτο ΧΧΕΔΛΣ ΔΦΑΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΘ ΕΟΟΕΛΨΕΩΡ ΧΕ
ΔΕΛΞΨΕΧ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ (επικοινωνία με αρμόδιουσ φορείσ, ςυλλογι & επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, κλπ).
Ρθγζσ εκτίμθςθσ:
Συχνότθτα εκτίμθςθσ:
Τ2615
Υοςοςτό πλθκυςμοφ που ωφελείται από μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν
Οριςμόσ
Σ πλθκυςμόσ τθσ Υεριφζρειασ που ωφελείται από τθν εφαρμογι μζτρων πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν που
εφαρμόηονται ςτον τόπο κατοικίασ και ςε επίπεδο Υεριφζρειασ, προσ το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ.
Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τθ δράςθ: 5β.1.1: Εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ και δράςεισ πρόλθψθσ
κινδφνων από φυςικζσ και ανκρωπογενείσ καταςτροφζσ
Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι μθδζν, κακϊσ δεν ζχουν υλοποιθκεί ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ ςτθν Υεριφζρεια
(όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία υλοποίθςθσ Ε.Υ. και ΥΕΥ των προθγοφμενων προγραμματικϊν περιόδων.
Θ προςζγγιςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ γίνεται ςε αντιςτοιχία με τθ λογικι εκτίμθςθσ του δείκτθ εκροϊν Ψ2628. Οόγω τθσ φφςθσ
των παρεμβάςεων που προβλζπονται, κεωρείται ότι κα καλφπτουν το ςφνολο τθσ ζκταςθσ τθσ Υεριφζρειασ και επομζνωσ, το
ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ (100%). Χε περίπτωςθ που εκτόσ των δράςεων που κα υλοποιθκοφν ςε περιφερειακό επίπεδο,
υπάρξουν και αντίςτοιχεσ δράςεισ/ ςχζδια/ παρεμβάςεισ εκνικισ εμβζλειασ που επθρεάηουν τθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων,
προφανϊσ ο πλθκυςμόσ δεν κα μετρθκεί ξανά.
Ρθγζσ
Συχνότθτα μζτρθςθσ:
Τ2617
Ξάλυψθ των απαιτιςεων που προκφπτουν από τα Χχζδια Διαχείριςθσ Οεκανϊν Απορροισ για τθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων
Οριςμόσ
Εκφράηει το ποςοςτό κάλυψθσ των απαιτιςεων που προκφπτουν από τα Χχζδια Διαχείριςθσ Οεκανϊν Απορροισ για τθν Υεριφζρεια
Λονίων Ριςων. Θ κάλυψθ εξάγεται από το πθλίκο με παρονομαςτι το άκροιςμα του προχπολογιςμοφ όλων των δράςεων /
προγραμμάτων/ μζτρων που προβλζπονται ςτα Χχζδια Διαχείριςθσ για τθν Υεριφζρεια και αρικμθτι τον προχπολογιςμό αυτϊν
που κα υλοποιθκοφν.
Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ:
6β.1.1: Εφαρμογι μζτρων βζλτιςτθσ διαχείριςθσ υδάτων και παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ τουσ, ςφμφωνα με τα Σχζδια Διαχείριςθσ
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Λεκανϊν Απορροισ
Απλι μεκοδολογία μζτρθςθσ, θ οποία βαςίηεται ςτο άκροιςμα του προχπολογιςμοφ των δράςεων / προγραμμάτων/ μζτρων που
υλοποιοφνται ςτθν Υεριφζρεια ςτο πλαίςιο των Χχεδίων Διαχείριςθσ Οεκανϊν Απορροισ, και τθ διαίρεςθ αυτοφ με τον
προχπολογιςμό του ςυνόλου των δράςεων που προβλζπουν τα Χχζδια Διαχείριςθσ για τθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων.

Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου:
Θ τιμι βάςθσ είναι μθδζν, δεδομζνου ότι τα Χχζδια ζχουν ολοκλθρωκεί, δεν ζχει ξεκινιςει όμωσ θ εφαρμογι τουσ ςτθν Υεριφζρεια.
Για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου λαμβάνονται υπόψθ οι δράςεισ που ςχεδιάηεται να χρθματοδοτθκοφν από το ΥΕΥ (βάςει του
διακζςιμου προχπολογιςμοφ) και επιπλζον το γεγονόσ ότι οριςμζνεσ οριηόντιεσ δράςεισ – απαιτιςεισ των Χχεδίων κα καλυφκοφν
από το ΩΥΕΞΑ και το τομεακό Ε.Υ. Ψο άκροιςμα του προχπολογιςμοφ των δράςεων του ΥΕΥ και των οριηοντίων διαιρείται με τον
ςυνολικό προχπολογιςμό όλων των απαιτιςεων και προκφπτει θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 ίςθ με 80%.
Τ2623
Αρικμόσ επιβατϊν/ζτοσ
Οριςμόσ
Θ ςυνολικι επιβατικι κίνθςθ
καταγράφεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ.

ανά ζτοσ (αρικμόσ επιβιβαςκζντων επιβατϊν) μζςω των λιμζνων

τθσ Υεριφζρειασ, όπωσ

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ βελτίωςθσ & ςυμπλιρωςθσ λιμενικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν για τθ
διαςφνδεςθ με τα ΔΕΔ-Π.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο τρόπο,
τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Αναβάκμιςθ και
ςυμπλιρωςθ των μεταφορικϊν υποδομϊν ςτο καλάςςιο χϊρο και τθ διαςφνδεςθ του μεταφορικοφ ςυςτιματοσ διακίνθςθσ με τα
ΔΕΔ-Π».
Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου:
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ (1.790.195) χρθςιμοποιικθκαν, ακροιςτικά, τα ετιςια ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το ζτοσ 2012,
ανά λιμάνι τθσ Υεριφζρειασ. Θ τιμι ςτόχοσ (2.180.400) εκτιμικθκε βάςει τθσ παραδοχισ ότι θ κίνθςθ με τισ παρεμβάςεισ που κα
γίνουν, κα ανακάμψει, φκάνοντασ ςτο 95% τθσ κίνθςθσ του 2008, ζτοσ κατά το οποίο α) δεν είχαν γίνει αιςκθτζσ οι ςυνζπειεσ τθσ
οικονομικισ κρίςθσ και β) ιταν το ζτοσ κατά το οποίο ςθμειϊκθκε θ υψθλότερθ τιμι τθσ πενταετίασ 2008-2012.¨

Τ2626
Γυναικείοσ πλθκυςμόσ που καλφπτεται από δομζσ που υποςτθρίηουν γυναίκεσ που αποτελοφν κφματα βίασ
Οριςμόσ
Σ αρικμόσ των γυναικϊν τθσ Υεριφζρειασ που ζχει τθ δυνατότθτα άμεςθσ πρόςβαςθσ ςε δομζσ (ςυμβουλευτικισ και φιλοξενίασ)
υποςτιριξθσ Γυναικϊν που αποτελοφν κφματα βίασ
Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ
Αιτιολόγθςθ επιλογισ Ειδικοφ Δείκτθ Αποτελζςματοσ
Σ Ειδικόσ δείκτθσ αποτελζςματοσ Ψ2626 δθμιουργικθκε ϊςτε να ςτοχοκετιςει τισ δομζσ οι οποίεσ ςτθρίηουν γυναίκεσ οι οποίεσ
είναι κφματα βίασ ι trafficking, και πιο ειδικότερα τα Χυμβουλευτικά Ξζντρα για τθ Βία κατά των Γυναικϊν και τουσ ενϊνεσ
Φιλοξενίασ τα οποία λειτουργοφν και πρόκειται να λειτουργιςουν ςτθν Υεριφζρεια, ελλείψει κάποιου ςχετικοφ κοινοφ δείκτθ
αποτελζςματοσ.
Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ (95.727) υπολογίςτθκε με βάςθ τον πλθκυςμό γυναικϊν των Υεριφερειακϊν Ενοτιτων (Ξζρκυρασ,
Ηακφνκου και Ξεφαλονιάσ) ςτισ πρωτεφουςεσ των οποίων λειτουργοφν Χυμβουλευτικά Ξζντρα ι/και ενϊνεσ Φιλοξενίασ, όπωσ
αποτυπϊνονται από τθ Eurostat για το 2013.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το 2023 (107.689) υπολογίςκθκε με βάςθ τον γυναικείο πλθκυςμό ο οποίοσ κα ζχει άμεςθ πρόςβαςθ
ςε Ξζντρο Φιλοξενίασ Γυναικϊν ςτθν Υεριφζρεια (δθλ. τιμι βάςθσ ςυν τον γυναικείο πλθκυςμό τθσ Οευκάδασ).
Τ2632
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Υοςοςτό κάλυψθσ μζςω δράςεων του health Safety Net επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν που διαβιοφν κάτω από το όριο
τθσ φτϊχειασ και δεν ζχουν αςφαλιςτικι κάλυψθ
Οριςμόσ
Σ αρικμόσ των διαβιοφντων κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ και χωρίσ αςφαλιςτικι κάλυψθ, πολιτϊν με πρόςβαςθ ςε δράςεισ του
« health Safety Net» επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν τθσ Υεριφζρειασ που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ και δεν
ζχουν αςφαλιςτικι κάλυψθ

Αιτιολόγθςθ επιλογισ Ειδικοφ Δείκτθ Εκροϊν:
Σ Ειδικόσ Δείκτθσ Εκροϊν Ψ2632 επιλζχκθκε ϊςτε να ςτοχοκετιςει τουσ αναςφάλιςτουσ πολίτεσ οι οποίοι διαβιοφν κάτω από το
όριο τθσ φτϊχειασ.
Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ
Δεδομζνα και αποδεικτικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ των ποςοτικϊν ςτόχων και μζκοδοσ
υπολογιςμοφ
Σ δείκτθσ Ψ2632 τροφοδοτείται άμεςα από τον ειδικό δείκτθ εκροϊν T2633, υπολογίηοντασ ωσ τιμι βάςθσ μθδενικι (οι
ςχετικζσ δράςεισ εφαρμόηονται για πρϊτθ φορά ςτθν Υεριφζρεια) και ςτθν τιμι ςτόχου τον αρικμό των ωφελοφμενων από τισ
δράςεισ Health Safety Net ωσ ποςοςτό του ςυνόλου των αναςφάλιςτων πολιτϊν τθσ Υεριφζρειασ οι οποίοι διαβιοφν κάτω από το
όριο τθσ φτϊχειασ, με βάςθ εκτιμιςεισ ςε εκνικό επίπεδο από το Ωπουργείο Ωγείασ και τα πρϊτα αποτελζςματα από τθν υπό
εκπόνθςθ Υεριφερειακι Χτρατθγικι για τθ Φτϊχεια και τον Ξοινωνικό Αποκλειςμό.
Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου:

Τ2635
Επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ
Οριςμόσ
Σ αρικμόσ των επιχειριςεων τθσ Υεριφζρειασ που ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςι τουσ ςτο πλαίςιο των
δράςεων Διαρκρωτικισ Υροςαρμογισ εργαηομζνων και επιχειριςεων
Αιτιολόγθςθ επιλογισ Ειδικοφ Δείκτθ Αποτελζςματοσ
Σ Ειδικόσ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ Ψ2635 κινείται ςτθ λογικι των κοινϊν δεικτϊν αποτελζςματοσ του ΕΞΨ, προςδιορίηοντασ τθν
επιδιωκόμενθ αλλαγι ςτισ επιχειριςεισ οι οποίεσ κα υποςτθριχκοφν από το ΥΕΥ και υιοκετείται ελλείψει ςχετικοφ κοινοφ δείκτθ
αποτελζςματοσ.
Δεδομζνα και αποδεικτικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ των ποςοτικϊν ςτόχων και μζκοδοσ
υπολογιςμοφ
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ (9), υπολογίςτθκε με βάςθ ζνα ποςοςτό βιωςιμότθτασ (90%), ζνα ζτοσ μετά τθ ςτιριξι τουσ, των
επιχειριςεων οι οποίεσ υποςτθρίχκθκαν ςτο πλαίςιο των δράςεων Διαρκρωτικισ Υροςαρμογισ εργαηομζνων και επιχειριςεων
κατά τθν ΥΥ 2007-2013 ςτθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων, με βάςθ ςτοιχεία τα οποία απζςτειλε θ ΕΩΧΕΞΨ ςτα ΥΕΥ.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το 2023 (9) υπολογίςτθκε με βάςθ το ίδιο ποςοςτό βιωςιμότθτασ επί τον αρικμό των επιχειριςεων οι
οποίεσ κα υποςτθριχκοφν ςτο πλαίςιο των δράςεων αναδιάρκρωςθσ, όπωσ αυτόσ προκφπτει από τον κοινό δείκτθ εκροϊν CO23
τθσ ΕΥ 8v.
Τ2636
Πειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξθ μθνϊν από τθ λιξθ ςυμμετοχισ τουσ
Οριςμόσ
Σ αρικμόσ των μειονεκτοφντων ατόμων δθλ. ςυμμετζχοντεσ που ηουν ςε νοικοκυριά ανζργων, ι ηουν ςε νοικοκυριά ανζργων με
ςυντθροφμενα τζκνα, ι που ηουν ςε μονοπρόςωπα νοικοκυριά με ςυντθροφμενα τζκνα, ι μετανάςτεσ, άτομα με αλλοδαπισ
προζλευςθσ, μειονότθτεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων, όπωσ οι Φομ), ι με αναπθρία, ι άλλα
μειονεκτοφντα άτομα, που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξθ μθνϊν από τθ λιξθ ςυμμετοχισ τουσ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενθ δράςθ.
Αιτιολόγθςθ επιλογισ Ειδικοφ Δείκτθ Αποτελζςματοσ
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Σ Ειδικόσ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ Ψ2636 κινείται ςτθ λογικι των κοινϊν δεικτϊν αποτελζςματοσ του ΕΞΨ, προςδιορίηοντασ τθν
επιδιωκόμενθ αλλαγι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ςτθν ουςία αποτελεί ςυνδυαςμό των κοινϊν δεικτϊν αποτελζςματοσ για τα
μειονεκτοφντα άτομα CR05 (ςε ότι αφορά το περιεχόμενο) και CR09 (ςε ότι αφορά τον χρόνο αποτίμθςθσ τθσ αλλαγισ ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ).
Δεδομζνα και αποδεικτικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ των ποςοτικϊν ςτόχων και μζκοδοσ
υπολογιςμοφ
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ (319), υπολογίςτθκε με βάςθ ζνα μζςο ποςοςτό ζνταξθσ ςε εργαςία (5%) των ωφελοφμενων των δράςεων
ΨΣΥΕΞΣ κατά τθν ΥΥ 2007-2013 και των ωφελοφμενων, οι οποίοι κρίκθκαν ότι μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ μειονεκτοφντα
άτομα, των δράςεων ςυμφιλίωςθσ επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ (17%), για το 2013, με βάςθ ςτοιχεία από τθν on-going
αξιολόγθςθ του ΕΥΑΥΡΑΔ τα οποία απζςτειλε θ ΕΩΧΕΞΨ ςτα ΥΕΥ.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το 2023 (400) υπολογίςκθκε με βάςθ ποςοςτό ενεργοποίθςθσ (περιλαμβανομζνθσ πλζον και τθσ
ςυμμετοχισ ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ και τθσ εξειδίκευςθσ) μεγαλφτερο από τθν ΥΥ 2007-2013 (10% και 20%, αντίςτοιχα) των
ωφελοφμενων των ςχετικϊν δράςεων, όπωσ περιγράφθκαν άνωκεν, και τροφοδοτείται από τουσ δείκτεσ εκροϊν Ψ2629 και Ψ2630.
Τ2637
Ξοινωνικζσ επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ
Οριςμόσ
Σ αρικμόσ των κοινωνικϊν επιχειριςεων τθσ Υεριφζρειασ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ
παρζμβαςθσ/ενίςχυςθσ
Αιτιολόγθςθ επιλογισ Ειδικοφ Δείκτθ Αποτελζςματοσ
Σ Ειδικόσ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ Ψ2637 κινείται ςτθ λογικι των κοινϊν δεικτϊν αποτελζςματοσ του ΕΞΨ, προςδιορίηοντασ τθν
επιδιωκόμενθ αλλαγι ςτισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ οι οποίεσ κα υποςτθριχκοφν από το ΥΕΥ και υιοκετείται ελλείψει ςχετικοφ
κοινοφ δείκτθ αποτελζςματοσ.
Δεδομζνα και αποδεικτικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ των ποςοτικϊν ςτόχων και μζκοδοσ
υπολογιςμοφ
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ (18), υπολογίςτθκε με βάςθ ζνα ποςοςτό βιωςιμότθτασ (90%), ζνα ζτοσ μετά τθ ςτιριξι τουσ, των
κοινωνικϊν επιχειριςεων οι οποίεσ λειτουργοφν ςτθν Υεριφζρεια και είναι πιςτοποιθμζνεσ Επιχειριςεισ Ξοινωνικισ Σικονομίασ
ςτο ςχετικό Πθτρϊο του Ωπουργείου Εργαςίασ (2014) και οι οποίεσ ζλαβαν ςτιριξθ κάποιασ μορφισ εκτόσ ςυγχρθματοδοτοφμενων
προγραμμάτων (δεδομζνου ότι δεν είχαν ενεργοποιθκεί ςχετικζσ δράςεισ ςτο πλαίςιο τουσ ΕΧΥΑ 2007-2013). Θ τιμι ςτόχοσ του
δείκτθ για το 2023 2023 (18) υπολογίςτθκε με βάςθ το ίδιο ποςοςτό βιωςιμότθτασ επί τον αρικμό των κοινωνικϊν επιχειριςεων οι
οποίεσ πρόκειται να υποςτθριχκοφν και τροφοδοτείται άμεςα από τον κοινό δείκτθ εκροϊν (CO23).
Τ2724
Επιχειριςεισ που διζκεςαν κεφάλαια για ΨΥΕ
Οριζμός
Ο απιθμόρ ηυν επισειπήζευν ΣΠΕ ηηρ Πεπιθέπειαρ επένδςζαν ζε ΣΠΕ [λογιζμικό (software), εξοπλιζμό
(hardware), πποζυπικό (πποζλήτειρ ή εκπαίδεςζη) και ςπηπεζίερ], υρ ππορ ηο ζύνολο ηυν επισειπήζευν
ΣΠΕ ηηρ Πεπιθέπειαρ.

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ενίςχυςθσ επιχειριςεων για ανάπτυξθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν &
εργαλείων αξιοποίθςθσ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ ΥΛΡ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, το
αποτζλεςμα των ςχετικϊν παρεμβάςεων που αφοροφν ςε ενιςχφςεισ για τθ δθμιουργία επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ με τθν
ανάπτυξθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν, που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Αφξθςθ επιχειριςεων που αναπτφςςουν
εργαλεία ΨΥΕ».
Σ δείκτθσ ςτθρίηεται ςε ζρευνα που διεξιχκθ ςε δείγμα 350 ελλθνικϊν επιχειριςεων του κλάδου ΨΥΕ, αντιπροςωπευτικά
επιλεγμζνεσ ωσ προσ το μζγεκόσ τουσ (πλικοσ απαςχολουμζνων), τον ειδικότερο κλάδο δραςτθριότθτασ και τα γεωγραφικά
διαμερίςματα (ζδρα τθσ επιχείρθςθσ) τθσ Χϊρασ. Πετρά το ποςοςτό των επιχειριςεων (ιτοι τον αρικμό των επιχειριςεων που
ζκαναν επενδφςεισ ςε ΨΥΕ ωσ προσ το ςφνολο των επιχειριςεων του δείγματοσ) που κατά το ζτοσ 2011 ζκαναν επενδφςεισ ςε ΨΥΕ
*λογιςμικό (software), εξοπλιςμό (hardware), προςωπικό (προςλιψεισ ι εκπαίδευςθ) και υπθρεςίεσ+.
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Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου:
H τιμι βάςθσ (34,1%) ςτθρίηεται ςτα δεδομζνα τθσ ζρευνασ, που ζγινε για λογαριαςμό τθσ ΞτΥ Α.Ε. Θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ
ςτόχου (50%) βαςίςτθκε ςτα δεδομζνα τθσ ζρευνασ πεδίου για τθ Χϊρα, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι για τισ επιχειριςεισ άνω των 10
ατόμων, πάνω από μια ςτισ δφο διζκεςαν κεφάλαια για ΨΥΕ. Θ παρακολοφκθςθ του δείκτθ κα γίνεται μζςω ζρευνασ που κα
διεξάγεται ανά διετία από τθν Υεριφζρεια, με τθν ίδια μεκοδολογικι προςζγγιςθ που αποτιμικθκε θ τιμι βάςθσ του δείκτθ.
Τ2725
Υολίτεσ που χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο για πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
Οριςμόσ
Σ αρικμόσ των κατοίκων τθσ ΥΛΡ που ζχουν πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ μζςω του διαδικτφου («Individuals who used the
internet for interaction with public authorities»), προσ τον ςυνολικό αρικμό των κατοίκων τθσ Υεριφζρειασ.

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ
Χτθν Ζρευνα Χριςθσ Ψεχνολογιϊν Υλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ εφαρμόηεται θ μζκοδοσ τθσ τριςταδιακισ ςτρωματοποιθμζνθσ
δειγματολθψίασ με πρωτογενι μονάδα ζρευνασ τθν επιφάνεια (ζνα ι περιςςότερα ενοποιθμζνα οικοδομικά τετράγωνα),
δευτερογενι μονάδα ζρευνασ το νοικοκυριό και τελικι μονάδα ζρευνασ το άτομο θλικίασ 16 – 74 ετϊν. Οόγω του μεγζκουσ του
δείγματοσ, θ ζρευνα αφορά επίπεδο NUTS 1, δθλαδι μεγάλθ γεωγραφικι περιοχι.
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ανάπτυξθσ ψθφιακϊν εφαρμογϊν ανάδειξθσ του ςυγκριτικοφ
πλεονεκτιματοσ τθσ ΥΛΡ ςτουσ τομείσ Ψουριςμόσ – Υολιτιςμόσ – Υεριβάλλον, αλλά και με δράςεισ θλεκτρονικισ υγείασ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, το
αποτζλεςμα του ςυνόλου των ςχετικϊν παρεμβάςεων, που αφοροφν, αφενόσ ςε ζργα ςτοχευμζνων ψθφιακϊν εφαρμογϊν με
χριςθ ΨΥΕ, με αντικείμενο τθν προϊκθςθ ενόσ διαφοροποιθμζνου τουριςτικοφ προϊόντοσ, αφετζρου ςε ψθφιακζσ εφαρμογζσ
δθμόςιου χαρακτιρα ςτουσ τομείσ θλεκτρονικισ υγείασ – τθλεφροντίδασ και οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ
ςτόχου «Αφξθςθ των παρεχόμενων πλθροφοριϊν και υπθρεςιϊν που προςφζρονται ψθφιακά ςτουσ τομείσ του πολιτιςμοφ και τθσ
υγείασ».
Υπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου
Ψα δεδομζνα για τον υπολογιςμό του δείκτθ ςτθρίηονται ςτθν ετιςια ζρευνα που διεξάγει θ Eurostat, μζςω των εκνικϊν
ςτατιςτικϊν οργανιςμϊν, για τθ χριςθ των ICT ςτα νοικοκυριά και ςε ατομικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, χρθςιμοποιικθκε ο
δείκτθσ τθσ Eurostat «Individuals who used the internet for interaction with public authorities». Ρα ςθμειωκεί ότι ςτα ςτοιχεία που
δθμοςιοποιεί θ ΕΟΧΨΑΨ, ο δείκτθσ αφορά ςτθν μζτρθςθ των ατόμων που ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, και όχι ςτθ μζτρθςθ των
ατόμων που ζχουν πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ μζςω του διαδικτφου.
Χτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, για τθν τιμι βάςθσ (23,0%) χρθςιμοποιικθκε ο δείκτθσ για τθν περιοχι NUTS 1 : Ξεντρικι Ελλάδα, με
τθν παραδοχι ότι θ Υεριφζρεια Λονίων ζχει τθν ίδια τιμι για το δείκτθ με τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ξεντρικισ Ελλάδασ. Για τθν
εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου (44,8%), ζγινε προβολι τθσ τάςθσ που προκφπτει από τθ διακζςιμθ χρονοςειρά ςτοιχείων 2011-2013.:
Τ2726
Αρικμόσ ΠΠΕ που υποςτθρίηονται για τθν ανάπτυξθ καινοτομιϊν ςτουσ τομείσ Υεριφερειακισ εξειδίκευςθσ
Οριςμόσ
Σ αρικμόσ των ΠΠΕ τθσ Υεριφζρειασ που υποςτθρίηονται/ ενιςχφονται για τθν ανάπτυξθ καινοτομιϊν ςτουσ τομείσ
Υεριφερειακισ εξειδίκευςθσ
Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ δθμιουργίασ αποκεντρωμζνθσ δομισ για προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςε
τομείσ Υεριφερειακισ εξειδίκευςθσ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο τρόπο,
τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν και που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Αφξθςθ
παραγωγικϊν επενδφςεων ςε τομείσ περιφερειακισ εξειδίκευςθσ».
Υπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου
Θ τιμι βάςθσ για το δείκτθ είναι 0, κακϊσ δεν ζχουν υπάρξει ςτο παρελκόν ΠΠΕ οι οποίεσ να ζχουν υποςτθριχκεί για τθν
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ανάπτυξθ καινοτομιϊν ςτουσ τομείσ περιφερειακισ εξειδίκευςθσ. Θ δε τιμι ςτόχοσ (15) ζχει βαςιςτεί ςτθν εκτίμθςθ ότι, ςτο
ςφνολο των επιχειριςεων που κα υποςτθριχκοφν από τθν δομι και τισ αντζνεσ τθσ, εκείνεσ που κα χρειαςτοφν υποςτιριξθ για να
παράξουν καινοτομίεσ ςτουσ τομείσ τθσ περιφερειακισ εξειδίκευςθσ δεν κα υπερβοφν τισ 15.
Τ2727
Ετιςια κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτα δθμόςια κτίρια
Οριςμόσ
Θ ετιςια κατανάλωςθ ςυνολικισ (τελικισ) ενζργειασ ςτα δθμόςια κτίρια τθσ Υεριφζρειασ μετροφμενθ ςε ktoe.
Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ:
4γ.1.1. Αξιοποίθςθ ςυςτθμάτων ΑΠΕ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε κτίρια δθμόςιασ χριςθσ και γενικά δθμόςιεσ υποδομζσ &
δίκτυα και
4γ.1.3. Προϊκθςθ ενεργειακισ αειφορίασ ςε απομονωμζνεσ περιοχζσ (Μικρά Νθςιά) (το τμιμα τθσ δράςθσ που αφορά ςτα
δθμόςια κτίρια).
Για τθν ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα δθμόςια κτίρια τθσ ΥΛΡ κα αναηθτοφνται ςτοιχεία από ΕΟΧΨΑΨ.

Υπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ, ςυγκεντρϊκθκαν ςτοιχεία από τθν ΕΟΧΨΑΨ για τθν ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ
ςτθ χϊρα, ανά κατθγορία χριςθσ και ανά Υεριφζρεια και κατά τθν περίοδο 2010 – 2012 (δεν υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία για τθν
τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ). Από τθν επεξεργαςία αυτϊν των ςτοιχείων προκφπτει ότι ςτον δθμόςιο τομζα ανικει το 4,1%
περίπου του ςυνόλου των κατθγοριϊν χριςεων ενζργειασ ςε επίπεδο χϊρασ. Επίςθσ, ο δθμόςιοσ τομζασ ςτθν Υεριφζρεια Λονίων
Ριςων καταναλϊνει το 2,9% περίπου τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ χριςθσ του ςυνόλου τθσ χϊρασ. Ψζλοσ, γίνεται θ παραδοχι ότι θ
θλεκτρικι ενζργεια ςτα δθμόςια κτίρια αποτελεί το 45% περίπου τθσ ςυνολικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται.
3

Χτθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων, θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο δθμόςιο τομζα κατά το 2012 είναι 61.296*10 kWh.
Επομζνωσ, με βάςθ τθν παραδοχι του 45%, θ ςυνολικι κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτο δθμόςιο τομζα τθσ ΥΛΡ είναι
3
61.296*10 /0,45 = 136.212.940 kWh ι 11,71 ktoe, που αποτελεί και τθν τιμι βάςθσ του δείκτθ για το 2012.
Χφμφωνα με τθν Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ γα τθν ενεργειακι απόδοςθ (Δεκζμβριοσ 2013) ο ςτόχοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τθν
περίοδο 2014 – 2020 διαμορφϊνεται ςωρευτικά ςε 3.301,8 ktoe, εκ των οποίων το ςφνολο των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων είναι
ίςο με 893,8 ktoe (2020).
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ κεωρείται ότι ζνα ποςοςτό των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων προζρχεται από τον
δθμόςιο τομζα και επιπλζον, υπολογίηεται το ποςοςτό αυτοφ που αντιςτοιχεί ςτθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων (ςφμφωνα με τισ
εκτιμιςεισ που γίνονται παραπάνω για τθ ςυμμετοχι τθσ ΥΛΡ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ αλλά και του δθμοςίου τομζα ςτο ςφνολο των
χριςεων). Πετά από αυτοφσ τουσ υπολογιςμοφσ, προκφπτει ότι θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον δθμόςιο τομζα τθσ ΥΛΡ
κατά το 2020 ιςοφται ςωρευτικά με 1,06 ktoe και επομζνωσ θ ετιςια κατανάλωςθ κα είναι 11,71 – 1,06 = 10,65 ktoe που αποτελεί
και τθν τιμι ςτόχου του δείκτθ.
(Σθμείωςθ: οι υπολογιςμοί του ςτόχου ζγιναν για το ζτοσ 2020, κακϊσ ςε αυτό αναφζρονται όλεσ οι εκτιμιςεισ και οι ςτόχοι
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε εκνικό επίπεδο)
Τ2728
Πείωςθ αερίων κερμοκθπίου ωσ αποτζλεςμα των δράςεων των ςτόχων των Υρογραμμάτων (ΧΕΧ)
Τ2729
Ετιςια κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτον τομζα τθσ κατοικίασ
Οριςμόσ
Θ ετιςια κατανάλωςθ ςυνολικισ (τελικισ) ενζργειασ ςτον τομζα τθσ κατοικίασ τθσ Υεριφζρειασ μετροφμενθ ςε ktoe.

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ:
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4γ.1.4. Αξιοποίθςθ ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον τομζα τθσ κατοικίασ και
4γ.1.1. Προϊκθςθ ενεργειακισ αειφορίασ ςε απομονωμζνεσ περιοχζσ (Μικρά Νθςιά) (το τμιμα τισ δράςθσ που αφορά ςτισ
κατοικίεσ)
Σι ανωτζρω δράςεισ προβλζπονται ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου του Υρογράμματοσ για εξοικονόμθςθ ενεργειακϊν πόρων &
περιοριςμό τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε δθμόςιεσ υποδομζσ και κατοικίεσ.
Για τθν ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα νοικοκυριά τθσ ΥΛΡ, κα αναηθτοφνται ςτοιχεία από ΕΟΧΨΑΨ.
Υπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ, ςυγκεντρϊκθκαν ςτοιχεία από τθν ΕΟΧΨΑΨ για τθν ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ
ςτθ χϊρα, ανά κατθγορία χριςθσ και ανά Υεριφζρεια και κατά τθν περίοδο 2010 – 2012 (δεν υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία για τθν
τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ). Από τθν επεξεργαςία αυτϊν των ςτοιχείων προκφπτει ότι ςτον οικιακό ανικει το 36,5% περίπου του
ςυνόλου των κατθγοριϊν χριςεων ενζργειασ ςε επίπεδο χϊρασ. Επίςθσ, ο οικιακόσ τομζασ ςτθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων
καταναλϊνει το 2,1% περίπου τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ χριςθσ του ςυνόλου τθσ χϊρασ. Ψζλοσ, γίνεται θ παραδοχι ότι θ
θλεκτρικι ενζργεια ςτα νοικοκυριά αποτελεί το 27% περίπου τθσ ςυνολικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται ςε αυτά.
3

Χτθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων, θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα κατά το 2012 είναι 371.099*10 kWh.
Επομζνωσ, με βάςθ τθν παραδοχι του 27%, θ ςυνολικι κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα τθσ ΥΛΡ είναι
3
371.099*10 /0,27 = 1.374.441.622 kWh ι 118,18 ktoe, που αποτελεί και τθν τιμι βάςθσ του δείκτθ για το 2012.
Χφμφωνα με τθν Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ γα τθν ενεργειακι απόδοςθ (Δεκζμβριοσ 2013) ο ςτόχοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τθν
περίοδο 2014 – 2020 διαμορφϊνεται ςωρευτικά ςε 3.301,8 ktoe, εκ των οποίων το ςφνολο των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων είναι
ίςο με 893,8 ktoe (2020).
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ κεωρείται ότι ζνα ποςοςτό των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων προζρχεται από τον
οικιακό τομζα και επιπλζον, υπολογίηεται το ποςοςτό αυτοφ που αντιςτοιχεί ςτθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων (ςφμφωνα με τισ
εκτιμιςεισ που γίνονται παραπάνω για τθ ςυμμετοχι τθσ ΥΛΡ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ αλλά και του οικιακοφ τομζα ςτο ςφνολο των
χριςεων). Πετά από αυτοφσ τουσ υπολογιςμοφσ, προκφπτει ότι θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα τθσ ΥΛΡ
κατά το 2020 ιςοφται ςωρευτικά με 6,85 ktoe και επομζνωσ θ ετιςια κατανάλωςθ κα είναι 118,18 – 6,85 = 111,33 ktoe που
αποτελεί και τθν τιμι ςτόχου του δείκτθ.
(Σθμείωςθ: οι υπολογιςμοί του ςτόχου ζγιναν για το ζτοσ 2020, κακϊσ ςε αυτό αναφζρονται όλεσ οι εκτιμιςεισ και οι ςτόχοι
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε εκνικό επίπεδο)

Τ2730
Ζκταςθ Υεριοχϊν για τισ οποίεσ απαιτείται θ αξιολόγθςθ και διαχείριςθ του κινδφνου πλθμμυρϊν και θ εφαρμογι μζτρων τθσ
Σδθγίασ 2007/60/ΕΞ
Οριςμόσ
Θ ζκταςθ των περιοχϊν τθσ Υεριφζρειασ που εμφανίηουν υψθλό κίνδυνο πλθμμφρασ και για τισ οποίεσ είναι απαραίτθτθ θ
αξιολόγθςθ του κινδφνου και θ λιψθ ςχετικϊν μζτρων πρόλθψθσ ι/ και αντιμετϊπιςθσ.
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ:
5α.1.1: Παρεμβάςεισ αντιμετϊπιςθσ και πρόλθψθσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, πυρκαγιϊν και φαινομζνων διάβρωςθσ εδάφουσ
Θ τιμι βάςθσ, όπωσ και θ τιμι ςτόχοσ κα προςδιοριςκοφν, όπωσ ορίηεται ςτο ΧΧΕΔΛΣ ΔΦΑΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΘ ΕΟΟΕΛΨΕΩΡ ΧΕ
ΔΕΛΞΨΕΧ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ.
Τ2731
Εκτροπι Βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων (ΒΑΑ) από τθν ταφι
Οριςμόσ
Εκφράηει τθν ποςότθτα των Βιοαποδομιςιμων Αςτικϊν Αποβλιτων που δεν οδθγοφνται ςε ταφι (αλλά ςε άλλθ μορφι
διαχείριςθσ) προσ τθ ςυνολικι ποςότθτα ΒΑΑ που παράγεται ςτθν Υεριφζρεια (%).
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ:
6α.1.1: Ανάπτυξθ υποδομϊν διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων Μικρϊν Νθςιϊν
Από τα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν Υεριφζρεια και
τον υπό ανακεϊρθςθ ΥΕΧΔΑ, το ποςοςτό των ΒΑΑ που εκτρζπονταν από τθν ταφι κατά το 2010 (ζτοσ βάςθσ) ιταν περίπου 10%,
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ενϊ εκτιμάται ότι μετά τισ παρεμβάςεισ που προβλζπεται να υλοποιθκοφν από ΥΕΥ και τομεακό ΕΥ, το ποςοςτό αυτό κα φτάςει
ςτο 75% το 2023 (ςτόχοσ).
Τ2732
Διαρροζσ πόςιμου νεροφ
Οριςμόσ
Θ ποςότθτα πόςιμου νεροφ που διαρρζει από τα δίκτυα φδρευςθσ τθσ Υεριφζρειασ προσ τθν ςυνολικι ποςότθτα νεροφ που
διοχετεφεται μζςω των παραπάνω δικτφων.
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και τροφοδοτείται από τθ δράςθ:
6β.1.1: Εφαρμογι μζτρων βζλτιςτθσ διαχείριςθσ υδάτων και παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ τουσ, ςφμφωνα με τα Χχζδια Διαχείριςθσ
Οεκανϊν Απορροισ
Σ δείκτθσ εκφράηει τθν εκ των προτζρων εκτιμϊμενθ μείωςθ ςε διαρροζσ πόςιμου νεροφ και μετράται ωσ ποςοςτό των διαρροϊν
επί τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ νεροφ που διοχετεφεται ςτο δίκτυο.
Για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ βάςθσ ζγινε ςυλλογι των ςτοιχείων που τθροφν οι ΔΕΩΑ και οι Ωπθρεςίεσ φδρευςθσ των Διμων τθσ
Υεριφζρειασ (θ τιμι βάςθσ ςτο ςφνολο τθσ Υεριφζρειασ ανζρχεται ςτο 36%).
Για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου υπολογίηεται θ αλλαγι που κα προκφψει από τισ παρεμβάςεισ του Υρογράμματοσ ςε ζργα
φδρευςθσ τθσ Ηακφνκου, τθσ Ξζρκυρασ και τθσ Ξεφαλονιάσ και εκτιμάται ςτο 31%.
Τ2733
Επιςκεψιμότθτα ςε οργανωμζνουσ χϊρουσ ιςτορικοφ και πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ
Οριςμόσ
Σ ετιςιοσ αρικμόσ των επιςκεπτϊν ςε όλουσ τουσ οργανωμζνουσ χϊρουσ ιςτορικοφ και πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ τθσ
Υεριφζρειασ (ςτόχοσ το ζτοσ 2023)

Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ:
6γ.1.1: Δράςεισ προςταςίασ, ανάδειξθσ και προβολισ ςτοιχείων τθσ ιςτορικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
Από ςτοιχεία που αντλικθκαν από τθν ΕΟΧΨΑΨ υπολογίςτθκε θ τιμι βάςθσ του δείκτθ για το 2012, ίςθ με 243.882 επιςκζπτεσ.
Για τθν εκτίμθςθ του ςτόχου ζγινε θ παραδοχι ότι οι επιςκζπτεσ ςουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ κα αυξθκοφν κατά 20% περίπου
(λαμβάνοντασ υπόψθ και αποτελζςματα ςχετικϊν δράςεων ζωσ ςιμερα) ςτο τζλοσ τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου. Επομζνωσ, θ
τιμι ςτόχοσ ιςοφται με 300.000 επιςκζπτεσ περίπου το 2023.
Τ2734
Υροςτατευόμενεσ Υεριοχζσ (ςφνολο περιοχϊν Natura 200) με εργαλεία διαχείριςθσ
Οριςμόσ
Θ ζκταςθ των περιοχϊν Natura που ζχουν εργαλεία διαχείριςθσ ωσ προσ το ςφνολο των περιοχϊν Natura τθσ Υεριφζρειασ.

Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ που ςυνδζεται με τθ δράςθ:
6.δ.1.1: Δράςεισ προςταςίασ, διαχείριςθσ και ιπιασ αξιοποίθςθσ οικοςυςτθμάτων και περιοχϊν φυςικοφ κάλλουσ
Σι περιοχζσ NATURA τθσ ΥΛΡ καταλαμβάνουν ςυνολικι ζκταςθ 189,8 χιλ.εκτ.. Πεταξφ αυτϊν, δφο ςθμαντικζσ προςτατευόμενεσ
περιοχζσ που διαχειρίηονται ςιμερα αντίςτοιχοι Φορείσ Διαχείριςθσ: το Εκνικό Καλάςςιο Υάρκο Ηακφνκου, με ζκταςθ 29.036
εκτάρια και ο Εκνικόσ Δρυμόσ Αίνου με ζκταςθ 2780 εκτάρια περίπου. Ψο άκροιςμα τθσ ζκταςθσ των δφο αυτϊν περιοχϊν προσ τθ
ςυνολικι ζκταςθ των περιοχϊν Natura τθσ Υεριφζρειασ, δίνουν τθν τιμι βάςθσ του δείκτθ (17%).
Ψο ποςοςτό των περιοχϊν Natura που κα αποκτιςουν εργαλεία διαχείριςθσ ςτο τζλοσ τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου
εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςτο 56% περίπου (τιμι ςτόχοσ), ςυνυπολογίηοντασ τιε περιοχζσ που κα καλυφκοφν από τισ δράςεισ που κα
υλοποιθκοφν από το ΥΕΥ και από το τομεακό Ε.Υ.
Τ2735
Υλθκυςμόσ που ωφελείται από δράςεισ βελτίωςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ
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Σ δείκτθσ εκφράηει το ςυνολικό πλθκυςμό που ωφελείται από ζργα ανάπλαςθσ ι δθμιουργίασ υπαικρίων χϊρων και ζργα
ανζγερςθσ ι ανακαίνιςθσ δθμόςιων ι εμπορικϊν κτιρίων ςε αςτικζσ περιοχζσ.
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ που ςυνδζεται με τθ δράςθ:
6ε.1.1: Δράςεισ βελτίωςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ
Θ τιμι βάςθσ (35.000) προζκυψε από ζργα αναβάκμιςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ που υλοποιικθκαν ζωσ ςιμερα ςε διάφορεσ
περιοχζσ τθσ Υεριφζρειασ (κυρίωσ Ηάκυνκο και Ξζρκυρα).
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ κεωρικθκε ότι οι δράςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ κα υλοποιθκοφν ςε Ξζρκυρα,
Ηάκυνκο, Οευκάδα, Αργοςτόλι και Οθξοφρι. Επιπλζον, ζγινε θ παραδοχι ότι από μια δράςθ αςτικισ ανάπλαςθσ δυνθτικά είναι
ωφελοφμενοσ όλοσ ο πλθκυςμόσ τθσ περιοχισ όπου υλοποιείται. Επομζνωσ, ο ςτόχοσ του δείκτθ προκφπτει ωσ άκροιςμα του
πλθκυςμοφ των ανωτζρω περιοχϊν (57.000). Τταν ςε μια περιοχι υλοποιοφνται περιςςότερεσ από μία δράςεισ, ο πλθκυςμόσ τθσ
περιοχισ μετράται μόνο μία φορά.
Τ2737
Επιςκζψεισ ςε μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ
Οριςμόσ
Σ ετιςιοσ αρικμόσ των επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ τθσ Υεριφζρειασ ( ΨΕΥ, ΨΕΛ και Ξζντρα Ωγείασ).
Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ επζκταςθσ και αναβάκμιςθσ υποδομϊν υγείασ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο τρόπο,
τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Αφξθςθ τθσ
πρόςβαςθσ ςε βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ υγείασ και πρόνοιασ».
Υπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από ςτοιχεία του ESYnet και αφορά ακροιςτικά ςτον αρικμό επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ
φροντίδασ υγείασ τθσ Υεριφζρειασ. Θ τιμι ςτόχοσ ςτθρίηεται ςε εκτιμιςεισ του Ωπουργείου Ωγείασ.
Χθμειϊνεται ότι ο δείκτθσ μετρά επιςκζψεισ και όχι άτομα.
Τ2738
Πζςοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά ςχολικι δομι
Οριςμόσ
Σ αρικμόσ των μακθτϊν προσ τον αρικμό ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ Υεριφζρειασ.

Σ δείκτθσ αφορά ςτθν αναλογία των μακθτϊν (αϋκμιασ και βϋκμιασ εκπαίδευςθσ) και ςχολικϊν μονάδων.
Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ανάπτυξθσ & βελτίωςθσ υποδομϊν α’ βάκμιασ & β’ βάκμιασ
εκπαίδευςθσ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο τρόπο,
τα αποτελζςματα, τόςο των δράςεων ολοκλιρωςθσ ζργων του ΕΧΥΑ 2007-2013, όςο και των δράςεων βελτίωςθσ/ςυμπλιρωςθσ
υποδομϊν, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε υποδομζσ α’-βάκμιασ και β’βάκμιασ εκπαίδευςθσ».
Υπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ (125,8) χρθςιμοποιικθκαν τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το ζτοσ 2013 και ειδικότερα ο
αρικμόσ μακθτϊν και ο αρικμόσ ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ ΥΛΡ. Θ τιμι βάςθσ είναι ο
λόγοσ του ςυνόλου των μακθτϊν των δφο βακμίδων προσ το αντίςτοιχο ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων. Για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ
ςτόχου (122,7), χρθςιμοποιικθκε θ προβολι του μακθτικοφ πλθκυςμοφ (θλικίεσ 7-18) τθσ Eurostat για το 2020, ςε επίπεδο χϊρασ,
βάςει τθσ οποίασ ο ρυκμόσ αφξθςθσ φκάνει το 2,1%. Ψο ποςοςτό αυτό χρθςιμοποιικθκε για τθν προβολι του μακθτικοφ
πλθκυςμοφ του ζτουσ 2013 τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ ΥΛΡ. Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει ωσ ο λόγοσ του
εκτιμϊμενου μακθτικοφ πλθκυςμοφ ωσ προσ το ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων, ςυμπεριλαμβανομζνων των παρεμβάςεων που κα
γίνουν ςτο πλαίςιο του ΥΕΥ.
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Τ2739
Πείωςθ χρονοαπόςταςθσ οδοφ πρόςβαςθσ αεροδρομίου Ξζρκυρασ- 3Γεφφρια-Βρυϊνθ
Οριςμόσ
Θ διαφορά του χρόνου διζλευςθσ τθσ οδοφ πρόςβαςθσ αεροδρομίου Ξζρκυρασ- 3Γεφφρια-Βρυϊνθ, πριν και μετά τθν
προβλεπόμενθ παρζμβαςθ ςτο ςυγκεκριμζνο οδικό άξονα.
Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ τροφοδοτείται από τισ δράςεισ ςυμπλιρωςθσ και αναβάκμιςθσ υποδομϊν οδικισ διαςφνδεςθσ
με κόμβουσ ΔΕΔ-Π.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο τρόπο,
τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Αναβάκμιςθ και
ςυμπλιρωςθ βαςικϊν μεταφορικϊν υποδομϊν ςτο χερςαίο χϊρο και τθ διαςφνδεςθ του μεταφορικοφ ςυςτιματοσ διακίνθςθσ
επιβατϊν και εμπορευμάτων ςτο χερςαίο χϊρο.».
Υπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου
Θ τιμι βάςθσ (20 λεπτά) ςτθρίηεται ςε πραγματικά δεδομζνα μζτρθςθσ τθσ χρονοαπόςταςθσ, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ (5 λεπτά)
εκτιμικθκε με βάςθ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του ζργου.

276

ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ
Ειδικοί Δείκτεσ Αποτελζςματοσ
T2401
Ερευνθτικοί φορείσ τθσ Ρεριφζρειασ που ςυμμετζχουν ςε εκνικά ι/ και διεκνι ερευνθτικά προγράμματα
Σριςμόσ:

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Από τθν εκπόνθςθ τθσ Υεριφερειακισ ςτρατθγικισ «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ» για τθν Υεριφζρεια Υελοποννιςου, οι κφριοι ερευνθτικοί
τομείσ που ζχουν αναπτυχκεί ςτθ Υεριφζρεια είναι επτά (7), από τθσ οποίουσ δφο (2) αναφζρονται ςε ερευνθτικά πεδία τα οποία
ταυτίηονται με δφο από τθσ πυλϊνεσ τθσ RIS3 τθσ Υεριφζρειασ. Ψθσ αναφζρεται ςτθν Υεριφερειακι ςτρατθγικι RIS3, οι νζοι τομείσ
που αναδεικνφονται μζςα από τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα αλλά και ανάγκεσ τθσ Υεριφζρειασ, είναι εκείνοι του αγροδιατροφικοφ
τομζα και του περιβάλλοντοσ ςε ςυνδυαςμό με τον τουριςμό. Αυτοί οι δφο τομείσ κα αναπτυχκοφν κατά τθν τρζχουςα
προγραμματικι περίοδο, προκειμζνου να επιτευχκοφν τα αναπτυξιακά αποτελζςματα που επιδιϊκει θ Υεριφζρεια.
Πε δεδομζνο ότι ιδθ υφίςτανται τομζασ τουριςμοφ και περιβάλλοντοσ ςτο Υανεπιςτιμιο Υελοποννιςου, κα πρζπει να αναπτυχκεί
τθσ τθσ τομζασ ζρευνασ, χωρίσ να διαγράφεται προοπτικι δθμιουργίασ νζου τομζα πζραν εκείνου που αναφζρεται ςτθ ςτρατθγικι
«ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ» τθσ Υεριφζρειασ. Ζτςι ωσ τιμι ςτόχοσ είναι οι οκτϊ ερευνθτικοί τομείσ.

T2402
Επιχειρθματικζσ δαπάνεσ για ζρευνα και ανάπτυξθ (ωσ ποςοςτό του Ρεριφερειακοφ ΑΕΡ)
Σριςμόσ:

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προζρχεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ με ςτοιχεία του 2011, τα πλζον πρόςφατα επίςθμα δθμοςιευμζνα. Θ τιμι
ςτόχοσ εκτιμικθκε, αυξθμζνθ κατά 0,02 τθσ ποςοςτιαίασ μονάδασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ:
α) Ψθ μόχλευςθ ιδιωτικϊν δαπανϊν για ζρευνα και τεχνολογία ςε Υεριφερειακό επίπεδο, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ
Υεριφερειακισ και εκνικισ RIS3.
β) Ψθν προςδοκϊμενθ αφξθςθ του Υεριφερειακοφ ΑΕΥ με τθν υποχϊρθςθ τθσ κρίςθσ και φφεςθσ και τθν ενδυνάμωςθ του
παραγωγικοφ ιςτοφ εφαρμόηοντασ τθ ςτρατθγικι RIS3

T2403
Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία ΤΡΕ
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτελζςματοσ προζρχεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ, με κακυςτζρθςθ επικαιροποίθςθσ των τιμϊν του.
Θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 εκτιμικθκε κατά 5% μεγαλφτερθ τθσ τιμισ βάςθσ. Ψο χαμθλό ποςοςτό αφξθςθσ τθσ ΑΥΑ ΨΥΕ για τθν
Υελοπόννθςο, ςε μια δωδεκαετία αιτιολογείται από το γεγονόσ ότι θ επιχειρθματικι βάςθ ΨΥΕ ςτθ Υεριφζρεια ζχει ςθμαντικό
ανταγωνιςμό από το Πθτροπολιτικό κζντρο, λόγω άμεςθσ γειτνίαςθσ.

T2405
Κατθγορίεσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν ΤΡΕ από δθμόςιουσ φορείσ τθσ Ρεριφζρειασ
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προςδιορίςκθκε με τθ κεϊρθςθ ότι υφίςτανται ιδθ ςτθ Υεριφζρεια δφο κατθγορίεσ
θλεκτρονικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ τθσ Υεριφζρειασ. Θ πρϊτθ είναι οι φορολογικζσ
υπθρεςίεσ, οι οποίεσ προςφζρονται με πρωτοβουλία του κεντρικοφ Ξράτουσ. Θ δεφτερθ είναι οριςμζνεσ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ που
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προςφζρονται μζςω των ΞΕΥ και των ΣΨΑ. Εκείνθ που προςδιορίηει ςωρευτικά τθν τιμι ςτόχο του δείκτθ είναι θ
προγραμματιηόμενθ ςτο πλαίςιο του ΥΕΥ, τουλάχιςτον μία πρόςκετθ κατθγορία υπθρεςιϊν, ςτον τομζα των πολιτιςτικϊν και
τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, κυρίωσ όςον αφορά ςτθν επιχειρθματικότθτα.

T2407
Αξία εξαγωγϊν (%) επί του κφκλου εργαςιϊν των επιχειριςεων τουσ Ρεριφζρειασ
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ πολφ υψθλι τιμι βάςθσ αυτοφ του δείκτθ, με πθγι τθν ΕΟΧΨΑΨ, οφείλεται ςτθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα δφο – τριϊν μεγάλων
υπερτοπικισ ςθμαςίασ και δραςτθριότθτασ μονάδεσ τουσ Υελοποννιςου, με εγκατάςταςι τουσ ςτθ Ξορινκία. Υαρ’ όλα αυτά, ο
ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ εκφράηει τουσ ςτόχουσ του Υρογράμματοσ και δθ τον τελικό ςτόχο τουσ RIS3 τουσ
Υεριφζρειασ για αφξθςθ τουσ ανταγωνιςτικότθτασ και τουσ εξωςτρζφειασ τουσ μζςω τουσ αφξθςθσ των εξαγωγϊν τουσ. Θ
ςτοχευόμενθ αφξθςθ είναι μικρι (τουσ τάξθσ του 10%) με δεδομζνο ότι αυτι θ αφξθςθ αναμζνεται να προζλκει από τουσ ςχετικά
μικρζσ μονάδεσ τουσ Υεριφζρειασ, που ςυμμετζχουν με πολφ μικρό ποςοςτό ςτο ςφνολο των εξαγωγϊν τουσ Υεριφζρειασ. Αυτό
εκτιμάται από το γεγονόσ ότι οι μεγάλεσ εξαγωγικζσ μονάδεσ που δθμιουργοφν το μεγάλο μζγεκοσ εξαγωγϊν, λόγω τουσ διεκνοφσ
φφεςθσ παρουςιάηουν ςθμαντικι πτϊςθ των εξαγωγϊν τουσ.

T2408
Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία ςτουσ κλάδουσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Πε δεδομζνο ότι το Υρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν αναβάκμιςθ και ςτθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του παραγωγικοφ ιςτοφ τθσ
Υεριφζρειασ, ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ εςτιάηει ςτθν αφξθςθ τθσ Ακακάριςτθσ Αξίασ Υαραγωγισ ςε κλάδουσ υψθλισ
προςτικζμενθσ αξίασ, ιτοι ςε κλάδουσ αυξθμζνθσ παραγωγικότθτασ. Σι ςυγκεκριμζνοι κλάδοι αναφζρονται ςτθ μεταποίθςθ και ςτισ
υπθρεςίεσ εμπορίου, ςίτιςθσ, τουριςμοφ και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ δθμιουργοφν αλυςίδεσ αξίασ. Θ τιμι βάςθσ
προςδιορίηεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ, με μεγάλθ, όμωσ χρονικι υςτζρθςθ, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ απεικονίηει μια προςδοκία αφξθςθσ 15%
περίπου, μζχρι το τζλοσ τθσ προγραμματικισ περιόδου. Θ προςδοκία αυτι πζραν τθσ αναγκαιότθτασ τθσ για τον
κοινωνικοοικονομικό ιςτό τθσ Υεριφζρειασ, είναι ρεαλιςτικι, με δεδομζνθ τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ RIS3 και τθν ιδιαίτερθ
εςτίαςθ των προςπακειϊν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ.

T2409
Aκακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία
Σριςμόσ:

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Ξαι αυτοφ του δείκτθ οι τιμζσ προζρχονται από τθν ΕΟΧΨΑΨ, με μεγάλθ χρονικι υςτζρθςθ διακζςιμων ςτοιχείων, ςε περιφερειακό
επίπεδο. Εκτόσ από τθν επικζντρωςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ ο κοινωνικόσ ιςτόσ τθσ Υεριφζρειασ
ωφελείται από το ςφνολο του παραγωγικοφ ιςτοφ και αυτι τθ ςτόχευςθ ζχει ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ, ο οποίοσ
αναφζρεται ςτθν αφξθςθ τθσ ςυνολικισ Ακακάριςτθσ Αξίασ τθσ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου. Αυτό ςτοχεφεται από το ςφνολο του
κοινωνικοοικονομικοφ ιςτοφ τθσ Υεριφζρειασ, ζςτω και ςε μικρότερο ποςοςτό απ' ότι θ ΑΥΑ τομζων και κλάδων υψθλισ
προςτικζμενθσ αξίασ, αλλά επιδιϊκεται μζςω τθσ ανάπτυξθσ και παραγωγισ νζων προϊόντων.

T2410
Άμεςα ωφελοφμενοσ αςτικόσ πλθκυςμόσ
Σριςμόσ:
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ (50.000) του ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςτον ωφελοφμενο αςτικό πλθκυςμό τθσ
Υεριφζρειασ Υελοποννιςου ςτα ζξι αςτικά του κζντρα, από παρεμβάςεισ ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ ανάπτυξθσ κατά τθν περίοδο
2007 - 2013, ςτο πλαίςιο του ΕΥ ΔΕΥΛΡ 2007-2013. Θ τιμι αυτι εκφράηει το πλικοσ των κατοίκων, υποβακμιςμζνων
μικρoπεριοχϊν κάκε αςτικοφ κζντρου, με δεδομζνο ότι, κατά κφριο λόγο ςε αυτι τθ κατθγορία αςτικϊν περιοχϊν ςχεδιάςτθκαν
και υλοποιικθκαν ι / και υλοποιοφνται αυτά τα προγράμματα. Θ τιμι ςτόχοσ (50.000) προςδιορίςκθκε με τα αυτά κριτιρια,
λαμβάνοντασ υπόψθ ότι, αφ' ενόσ κα ςχεδιαςκεί και κα υλοποιθκεί τουλάχιςτον ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ,
από το ΥΕΥ Υελοποννιςου 2014 - 2020, ενϊ ςε άλλα αςτικά κζντρα τθσ Υεριφζρειασ, προβλζπεται να γίνουν ςθμαντικζσ
παρεμβάςεισ αςτικισ ανάπτυξθσ, ζςτω και εκτόσ ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ.

T2412
Άμεςα ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ των περιοχϊν που εφαρμόηονται προγράμματα αςτικισ ανάπτυξθσ
Σριςμόσ:

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ζχει ωσ τιμι βάςθσ του μθ αςτικό πλθκυςμό που ωφελικθκε κατά τθν περίοδο 2007 - 2013 από
παρεμβάςεισ ολοκλθρωμζνθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΣΥΑΑΧ) και από το Leader. Ωσ τιμι ςτόχοσ για το 2023 υπολογίηεται το 30%
του μθ αςτικοφ πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου, που εκτιμάται ότι κα ωφελθκεί τόςο από τισ παρεμβάςεισ του ΥΕΥ
2014 - 2020, ςτο πλαίςιο ΨΑΥΨΣΞ (CLLD), όςο και από αντίςτοιχα προγράμματα του Ψομεακοφ Υρογράμματοσ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ.

T2413
Άμεςα ωφελοφμενοι φοιτθτζσ
Σριςμόσ:
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςε ωφελοφμενουσ φοιτθτζσ από κτιριακζσ παρεμβάςεισ και εξοπλιςμό τθν περίοδο 2014 2020.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υθγι ςτοιχείων για τθν τιμι βάςθσ είναι θ ΕΔΑ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου, ςε ςυνδυαςμό με τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία από
τθ διοίκθςθ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου. Θ τιμι ςτόχοσ εκτιμικθκε με βάςθ τον προγραμματιςμό ανάπτυξθσ των
εργαςιϊν του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου. Εξ' αυτοφ δε του γεγονότοσ ςχεδιάηονται οι ςχετικζσ παρεμβάςεισ του
Υρογράμματοσ, με δεδομζνο ότι για τθν περίοδο 2014 - 2020 μόνο το ΥΕΥ είναι το κφριο μζςο χρθματοδότθςθσ υποδομϊν
παιδείασ.

T2414
Άμεςα ωφελοφμενοι μακθτζσ
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αναφζρεται ςτον αρικμό ωφελοφμενων φοιτθτϊν, κυρίωσ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου, αλλά και
του ΑΨΕΛ Υελοποννιςου κατά βάςθ με τισ παρεμβάςεισ του ΕΥ ΔΕΥΛΡ, από το Υρόγραμμα τθσ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου. Ωσ
τιμι ςτόχοσ είναι ο εκτιμϊμενοσ αρικμόσ φοιτθτϊν που κα ωφελθκοφν, από αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ ανάπτυξθσ υποδομϊν, όχι
αποκλειςτικά αλλά κατά βάςθ από το ΥΕΥ Υελοποννιςου 2014 – 2020

T2415
Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ
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Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ είναι ο πλζον κατάλλθλοσ για τθ μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων
που προγραμματίηονται τόςο ςτο ΥΕΥ Υελοποννιςου, όςο και ςτο αντίςτοιχο Ψομεακό. Χ' αυτι τθ φάςθ ςχεδιαςμοφ του
Υρογράμματοσ δεν υπάρχουν ςτοιχεία μζτρθςθσ του δείκτθ ςε περιφερειακό επίπεδο. Υαρ' όλα αυτά ζχουν προχωριςει οι
ενζργειεσ του ΩΥΕΞΑ, το οποίο είναι ο αρμόδιοσ φορζασ παροχισ των αντίςτοιχων ςτοιχείων για περιφερειακι μζτρθςθ του
ςυγκεκριμζνου δείκτθ. Χε κάκε περίπτωςθ το ΥΕΥ Υελοποννιςου κα ςυνειςφζρει ανάλογα ςτθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου.

T2417
Ρλθκυςμόσ που επωφελείται από μζτρα προςταςίασ, ζναντι φυςικϊν καταςτροφϊν
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υθγι ςτοιχείων είναι θ αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Δυτικισ Ελλάδασ Υελοποννιςου και ςυγκεκριμζνα οι Διευκφνςεισ Ωδάτων και
Δαςϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ, αλλά και τθσ τιμισ ςτόχου ελιφκθςαν υπόψθ τα εξισ ςτοιχεία:
α) Σι οικιςμοί τθσ Υεριφζρειασ που βρίςκονται πλθςίον δαςϊν / δενδρϊδεισ εκτάςεισ.
β) Χφμφωνα με το προκαταρκτικό Χχζδιο αξιολόγθςθσ Ξινδφνων Υλθμμφρασ του Ωδάτινου Διαμερίςματοσ Υελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ κακορίςτθκαν οι εκτάςεισ που εμφανίηουν υψθλό κίνδυνο πλθμμυρϊν. Πε βάςθ τα αντιπλθμμυρικά ζργα που
ζχουν γίνει μζχρι ςιμερα και τα μζτρα που ζχουν λθφκεί ζχει κακοριςκεί θ τιμι βάςθσ. Θ τιμι ςτόχοσ εκτιμικθκε με βάςθ τον
κατ' αρχιν ςχεδιαςμό των μζτρων και ζργων που κα λθφκοφν / υλοποιθκοφν από όλεσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.
Υθγι ςτοιχείων: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Δυτικισ Ελλάδασ Υελοποννιςου (Διευκφνςεισ Ωδάτων και Δαςϊν)

T2419
Κλάςμα ςτερεϊν αποβλιτων που οδθγείται ςε ανακφκλωςθ
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Χφμφωνα με τον ΥΕΧΔΑ Υελοποννιςου προςδιορίςκθκε θ τιμι βάςθσ του δείκτθ ενϊ επίςθσ ςφμφωνα με τον ΥΕΧΔΑ εκτιμάται
ότι μζχρι το τζλοσ τθσ περιόδου 2014 - 2020 κα ζχει επιτευχκεί θ τιμι ςτόχοσ. Πε δεδομζνθ δε τθν ζναρξθ διαδικαςίασ
υλοποίθςθσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ απορριμμάτων, ο ςτόχοσ αυτόσ κα υπερκαλυφκεί ςθμαντικά.

T2420
Ρλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από βελτιωμζνθ παροχι νεροφ
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Διεφκυνςθσ Ωδάτων, τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Δυτικισ Ελλάδασ και Υελοποννιςου και ςτθ
βάςθ των ςχεδίων διαχείριςθσ των Οεκανϊν Απορροισ προςδιορίςκθκε θ τιμι βάςθσ κακϊσ επίςθσ και οι άμεςεσ ανάγκεσ
κάλυψθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τιμισ ςτόχου.
Υθγι ςτοιχείων: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Δυτικισ Ελλάδασ Υελοποννιςου (Διευκυνςθ Ωδάτων)

T2421
Επιςκζψεισ ςε φυςικοφσ και πολιτιςτικοφσ πόρουσ
-
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T2422
Ρεριοχζσ που αναβακμίηονται ςε αςτικά οικιςτικά κζντρα
Σριςμόσ:
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ:

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προςδιορίςκθκε με βάςθ τισ παρεμβάςεισ που πραγματοποιικθκαν ςτα ζξι (6) αςτικά κζντρα τθσ
Υεριφζρειασ τθν προθγοφμενθ περίοδο. Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίςκθκε με βάςθ αφ' ενόσ τισ ανάγκεσ που υπάρχουν ςτα αςτικά
κζντρα, αφ' ετζρου με βάςθ τισ προοπτικζσ και τα μζςα που υπάρχουν τόςο ςε επίπεδο Υεριφζρειασ, όςο και ςε επίπεδο εκνικό,
απ' όλεσ τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ.

T2423
Χρονοαπόςταςθ
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υθγι ςτοιχείων για τθν εκτίμθςθ των τιμϊν βάςθσ και ςτόχου είναι θ ΔΕΧΕ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου. Σι τιμζσ βάςθσ και
ςτόχου του δείκτθ προςδιορίςκθκαν με βάςθ τθν εκτίμθςθ των παρεμβάςεων ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα του οδικοφ δικτφου και
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ λειτουργικι ταχφτθτα πριν και μετά τισ παρεμβάςεισ. Ι από ςθμείο προσ ςθμείο παρζμβαςθσ ςε ςχζςθ
με τθν λειτουργικι ταχφτθτα πριν και μετά τθν παρζμβαςθ ςυντίκεται ςτθ βάςθ ςυγκεκριμζνου μακθματικοφ τφπου.
Υθγι ςτοιχείων: ΔΕΧΕ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου

T2425
Αεροπορικϊσ μετακινοφμενοι επιβάτεσ από και προσ τθν Υεριφζρεια
-

T2426
Ρρόςβαςθ και χριςθ υπθρεςιϊν Υγείασ (Ρρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια, Τριτοβάκμια)
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςτθν αποτελεςματικότθτα των υποδομϊν και υπθρεςιϊν υγείασ /
περίκαλψθσ τθσ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου με κριτιριο τον αρικμό επιςκζψεων ςτισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ υγείασ τθσ
Υεριφζρειασ ςε ετιςια βάςθ. Θ τιμι βάςθσ είναι από ςτοιχεία του Ωπουργείου Ωγείασ και Ξοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και
εκφράηουν τισ επιςκζψεισ για πρωτοβάκμια ι / και δευτεροβάκμια περίκαλψθ για ζνα ζτοσ. Θ τιμι ςτόχοσ εκφράηει τθν
εκτιμϊμενθ ετιςια αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των υποδομϊν και υπθρεςιϊν υγείασ ςτθν Υεριφζρεια Υελοποννιςου,
κατόπιν των παρεμβάςεων του ΥΕΥ 2014 - 2020, αλλά και από πικανοφσ άλλουσ παράγοντεσ που κα ςυντελζςουν ςτθ μεταβολι
τθσ τιμισ ςτόχου αυτοφ του δείκτθ.

T2427
Δυναμικότθτα των υποδομϊν πρόνοιασ τθσ Ρεριφζρειασ
Σριςμόσ:

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
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Θ δυναμικότθτα των υποδομϊν πρόνοιασ τθσ Υεριφζρειασ είναι ζνασ δείκτθσ αποτελζςματοσ, ο οποίοσ ςυναρτάται κατά το
μεγαλφτερο μζροσ του από το καταςκευαςτικό του μζροσ, ςε ςχζςθ με τθν δυναμικότθτα εξυπθρετιςεων των εν δυνάμει
ωφελοφμενων ςε θμεριςια βάςθ.
Ψα ςχετικά ςτοιχεία τθσ τιμισ βάςθσ είναι τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία από τθν αντίςτοιχθ βάςθ δεδομζνων ςε περιφερειακό
επίπεδο, με παράλλθλθ χωροκζτθςι τουσ, ςε επίπεδο Υεριφερειακισ Ενότθτασ. Θ τιμι ςτόχοσ, αυξθμζνθ κατά 20%, ζναντι τθσ
τιμισ βάςθσ προκφπτει κατά κφριο λόγο από τισ αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ ςτο ΥΕΥ Υελοποννιςου 2014 - 2020, με δεδομζνο ότι
δεν προβλζπονται ςχετικζσ παρεμβάςεισ, τουλάχιςτον ςυγχρθματοδοτοφμενεσ από τα ΕΔΕΨ κατά τθν περίοδο 2014 - 2020.

T2431
Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςτθν μζτρθςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ ςτθ Υεριφζρεια
Υελοποννιςου υπό τθν ζννοια του αρικμοφ των κοινωνικϊν επιχειριςεων που υφίςτανται ι / και κα δθμιουργθκοφν ςτθν
Υεριφζρεια. Ψα ςτοιχεία για τθ τιμι βάςθσ, ωσ αρικμόσ κοινωνικϊν επιχειριςεων που υφίςτανται και λειτουργοφν ςτθν
Υεριφζρεια ζχουν ωσ πθγι τθν ΕΩΧΕΞΨ κατόπιν ςχετικισ ζρευνασ που διεξιγαγε. Θ τιμι ςτόχου είναι ο ςωρευτικόσ αρικμόσ
επιχειριςεων που προβλζπεται να υπάρξουν και να λειτουργιςουν ςτθ Υεριφζρεια κατά τθν περίοδο 2014 - 2020, τόςο με τισ
παρεμβάςεισ του ΥΕΥ, όςο και με άλλεσ παρεμβάςεισ άλλων μζςων και φορζων. Χ' αυτι τθ τιμι ςτόχο περιλαμβάνονται 25 νζεσ
επιχειριςεισ από το ΥΕΥ, το οποίο όπωσ φαίνεται από τον δείκτθ εκροϊν CO01 αυτισ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ κα
υποςτθρίξει και 15 υφιςτάμενεσ.

T2434
Σριςμόσ:
Πειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:

Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων:
9vi
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι ειδικόσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ΕΞΨ του Υρογράμματοσ και ζχει επιλεγεί από τουσ φορείσ
ςχεδιαςμοφ του ΥΕΥ Υελοποννιςου 2014 - 2020, προκειμζνου να εκφραςκεί θ αποτελεςματικότθτα δράςεων ενεργθτικϊν
πολιτικϊν απαςχόλθςθσ ςε μειονεκτοφντα άτομα τθσ Υεριφζρειασ. Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται από τθν αναγωγι του ποςοςτοφ
των ςυμμετεχόντων ςε ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ οι οποίοι εντόσ ζξι μθνϊν από τθ ςυμμετοχι τουσ κατζςτθςαν
απαςχολιςιμοι ι απαςχολοφνται, ςτθν τιμι ςτόχο του δείκτθ εκροϊν CO17, ιτοι ςε 1.500 άτομα. Ψο ποςοςτό αυτό είναι 15% για
τθν περίοδο 2007-2013 για αντίςτοιχεσ δράςεισ και προζρχεται από ςχετικι ζρευνα ςτο πλαίςιο τθσ on going αξιολόγθςθσ του
ΕΥΑΡΑΔ 2007-2013. Ωσ εκ τοφτου θ τιμι βάςθσ είναι 225, ιτοι 1.500 Χ 15%. Αντίςτοιχα θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ αποτελζςματοσ
προζρχεται από εκτίμθςθ τθσ δυνατότθτασ αφξθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ αντίςτοιχων δράςεων ςτο πλαίςιο του ΥΕΥ
Υελοποννιςου, ζτςι ϊςτε το 25% των ςυμμετεχόντων ςε δράςεισ ςυμβουλευτικισ , κατάρτιςθσ ι / και απαςχόλθςθσ να κατζχουν
κζςθ απαςχόλθςθσ ζξι μινεσ από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. Αναγόμενο αυτό το ποςοςτό ςτθν τιμι του δείκτθ εκροϊν CO17,
δίνει τιμι ςτόχο του δείκτθ αποτελζςματοσ 375.

9iv
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι ειδικόσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ΕΞΨ του Υρογράμματοσ και ζχει επιλεγεί από τουσ φορείσ
ςχεδιαςμοφ του ΥΕΥ Υελοποννιςου 2014 - 2020, προκειμζνου να εκφραςκεί θ αποτελεςματικότθτα δράςεων ενεργθτικϊν
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πολιτικϊν απαςχόλθςθσ ςε μειονεκτοφντα άτομα τθσ Υεριφζρειασ. Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται από τθν αναγωγι του ποςοςτοφ
15% των ςυμμετεχόντων ςε ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ οι οποίοι εντόσ ζξι μθνϊν από τθ ςυμμετοχι τουσ κατζςτθςαν
απαςχολιςιμοι ι απαςχολοφνται, ςτο άκροιςμα των τιμϊν των δεικτϊν εκροϊν CO012 και CO17, ιτοι ςε 25.000 άτομα. Ψο
ποςοςτό αυτό αναφζρεται ςτθ περίοδο 2007-2013 για αντίςτοιχεσ δράςεισ και προζρχεται από ςχετικι ζρευνα ςτο πλαίςιο τθσ on
going αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ 2007-2013. Ωσ εκ τοφτου θ τιμι βάςθσ είναι 3.750, ιτοι 25.000 (το άκροιςμα των δεικτϊν εκροϊν
CO12 & CO17) Χ 15%. Αντίςτοιχα θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προζρχεται από εκτίμθςθ τθσ δυνατότθτασ αφξθςθσ τθσ
αποτελεςματικότθτασ αντίςτοιχων δράςεων ςτο πλαίςιο του ΥΕΥ Υελοποννιςου, ζτςι ϊςτε το 25% των ςυμμετεχόντων ςε
δράςεισ ςυμβουλευτικισ , κατάρτιςθσ ι / και απαςχόλθςθσ να κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ζξι μινεσ από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ
τουσ. Αναγόμενο αυτό το ποςοςτό ςτο άκροιςμα των τιμϊν των δεικτϊν εκροϊν CO12 και CO17, δίνει τιμι ςτόχο του δείκτθ
αποτελζςματοσ 6.250.

T2435
Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των μειονεκτοφντων ατόμων ςτθν αγορά εργαςίασ
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι ειδικόσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ΕΞΨ του Υρογράμματοσ και ζχει επιλεγεί από τουσ φορείσ
ςχεδιαςμοφ του ΥΕΥ Υελοποννιςου 2014 - 2020, προκειμζνου να εκφραςκεί θ αποτελεςματικότθτα δράςεων ενεργθτικϊν
πολιτικϊν απαςχόλθςθσ ςε μειονεκτοφντα άτομα τθσ Υεριφζρειασ. Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται από τθν αναγωγι του ποςοςτοφ
των ςυμμετεχόντων ςε ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ και οι οποίοι, είτε με τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ, είτε εντόσ ζξι
μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ κατζςτθςαν απαςχολιςιμοι ι απαςχολοφνται, ςτο άκροιςμα των τιμϊν των δεικτϊν
εκροϊν CO01 και T2450, ιτοι ςε 1.100 άτομα. Ψο ποςοςτό αυτό είναι 17% για τθν περίοδο 2007-2013 για αντίςτοιχεσ δράςεισ και
προζρχεται από ςχετικι ζρευνα ςτο πλαίςιο τθσ on going αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ 2007-2013, κυρίωσ όςον αφορά ςε δράςεισ
αποδζςμευςθσ από τθ φροντίδα εξαρτϊμενων ατόμων. Ωσ εκ τοφτου θ τιμι βάςθσ είναι 187, ιτοι 1.100 Χ 17%. Αντίςτοιχα θ τιμι
ςτόχοσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προζρχεται από εκτίμθςθ τθσ δυνατότθτασ αφξθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ αντίςτοιχων
δράςεων ςτο πλαίςιο του ΥΕΥ Υελοποννιςου 2014 - 2020, ζτςι ϊςτε το 25% των ςυμμετεχόντων ςε δράςεισ ςυμβουλευτικισ,
κατάρτιςθσ ι / και απαςχόλθςθσ να κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, είτε ςε ζξι μινεσ από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ, είτε με τθ
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. Αναγόμενο αυτό το ποςοςτό, ςτο άκροιςμα των τιμϊν των δεικτϊν εκροϊν CO01 και Ψ2450, δίνει τιμι
ςτόχο του δείκτθ αποτελζςματοσ 275.

T2436
Άτομα ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων που ενςωματϊνονται ςτθν κοινωνία
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Για τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ αποτελζςματοσ, ο οποίοσ είναι ειδικόσ δείκτθσ αποτελζςματοσ του Υρογράμματοσ κα προςδιοριςκοφν
τιμι βάςθσ και τιμι ςτόχοσ ςφμφωνα με το ςχζδιο δράςθσ που ζχει υποβλθκεί ςτθν Επιτροπι.

Ειδικοί Δείκτεσ Εκροϊν
1
Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ
*Μθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014]

2
Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ
*Μθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014]
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3
Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται
*Μθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014]

T2406
Χριςτεσ υπθρεςιϊν ΤΡΕ που παρζχονται από δθμόςιουσ φορείσ
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχου του δείκτθ βαςίςτθκε ςτθν εκτίμθςθ των αναγκϊν χριςθσ ΨΥΕ, από πολίτεσ ι / και επιχειριςεισ απομακρυςμζνων
περιοχϊν τθσ Υεριφζρειασ. Υαράλλθλα, λαμβάνεται υπόψθ και θ αναδυόμενθ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα θ οποία κα
ενδυναμωκεί με το ςφνολο των δράςεων του ΑΥ1, κακϊσ και του ΑΥ3, κυρίωσ όςον αφορά ςε πολιτιςτικζσ και τουριςτικζσ
δραςτθριότθτεσ.

T2428
Ρλθκυςμόσ που καλφπτεται από βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ πρόνοιασ.
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Αντίςτοιχα, θ χωροκζτθςθ των υποδομϊν προκφπτει με βάςθ τισ ανάγκεσ που ζχουν διαγνωςκεί ςε ςχζςθ με το μζςο μοναδιαίο
κόςτοσ των υποδομϊν, εκτιμικθκε θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ.

T2430
Ρλθκυςμόσ των αςτικϊν κζντρων τθσ Ρεριφζρειασ, που καλφπτεται από τισ παρεμβάςεισ
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Ωσ τιμι ςτόχοσ αναφζρεται κατά βάςθ ς' ζνα ςθμαντικό μζροσ ωφελοφμενου πλθκυςμοφ του μεγάλου αςτικοφ κζντρου τθσ
Υεριφζρειασ, ενϊ επιπρόςκετα υπολογίηεται και ζνα μζροσ αςτικοφ πλθκυςμοφ άλλων αςτικϊν κζντρων όπου προβλζπεται να
γίνουν μικρισ κλίμακασ παρεμβάςεισ αςτικισ ανάπτυξθσ, εκτόσ ολοκλθρωμζνων ςχεδίων.

T2433
Ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ των περιοχϊν τθσ Ρεριφζρειασ, που καλφπτεται από τισ παρεμβάςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Ωσ τιμι ςτόχοσ εκροισ αναφζρεται ο εκτιμϊμενοσ πλθκυςμόσ υπαικρου, ο οποίοσ κα ωφελθκεί από προγράμματα τοπικισ
ανάπτυξθσ. Αυτό ζχει προκφψει από ζναν κατ' αρχιν ςχεδιαςμό τθσ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου, ςτο πλαίςιο ενόσ ςυνολικοφ
ςχεδιαςμοφ χωρικισ ανάπτυξθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και αντίςτοιχα προγράμματα από το Ψομεακό Υρόγραμμα Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ.

T2450
Άτομα που αποδεςμεφονται από τθ φροντίδα εξαρτϊμενων ατόμων
Σριςμόσ:
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ εκτιμικθκε με βάςθ το μζςο κόςτοσ ανά ωφελοφμενο με ειςόδθμα κάτω του ορίου τθσ φτϊχειασ, κατά
κανόνα άνεργο ι μθ οικονομικά ενεργό άτομο το οποίο δεςμεφεται από τα εξαρτϊμενα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του τα οποία
εξυπθρετοφνται από κοινωνικζσ δομζσ, όπωσ παιδικοί - βρεφικοί και βρεφονθπιακοί ςτακμοί, ΞΔΑΥ. Ψο μζςο κόςτοσ ανά
ωφελοφμενο, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ περιόδου 2007-2013, εξορκολογικοποιθμζνα προσ τα κάτω, για μεν τουσ βρεφονθπιακοφσ
ςτακμοφσ φκάνει τα 2.200 ευρϊ, για τα δε ΞΔΑΥ ςτα 1.300 ευρϊ. Πε δεδομζνο ότι ςτθν Υεριφζρεια θ αρικμθτικι ςχζςθ αυτϊν των
δφο κατθγοριϊν δομϊν είναι 4/5 βρεφονθπιακοί και παιδικοί ςτακμοί και το υπόλοιπο 1/5 ΞΔΑΥ, το μζςο ςτακμιςμζνο κόςτοσ τθσ
δράςθσ ανά ωφελοφμενο ανζρχεται ςε 5.200 ευρϊ. Πε βάςθ αυτό το μζςο κόςτοσ και ςφμφωνα με τα διακζςιμα κονδφλια / πόρουσ
τθσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ 9i, ο αρικμόσ των ωφελοφμενων ωσ τιμι ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ φκάνει ςτα 500
άτομα, δεςμεφοντασ περίπου το 35% του προχπολογιςμοφ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ.
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του ΥΕΥ, μζςω του ΣΥΧ ΕΧΥΑ
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων:

ανά ζτοσ

Τα2460
Ρλθκυςμόσ που ωφελείται από μζτρα προςταςίασ των ακτϊν
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχου αυτοφ του δείκτθ ζχει προςδιοριςκεί με ςχετικι ακρίβεια λόγω τθσ φπαρξθσ ςχετικϊν μελετϊν από τθν τρζχουςα
προγραμματικι περίοδο (2007-2013), ςε ςχζςθ με τουσ διακζςιμουσ πόρουσ του ΥΕΥ για τζτοιου είδουσ δράςεισ.

Τ2464
Εξυπθρετοφμενοι επιβάτεσ από αναβακμιςμζνεσ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ.
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ εκτιμικθκε με βάςθ τθ μζχρι ςιμερα κίνθςθ ςυγκεκριμζνων λιμενικϊν υποδομϊν ςε ςυνδυαςμό με τισ
διευκολφνςεισ που κα παραςχεκοφν ςτο επιβατικό κοινό και τθσ ελκυςτικότθτασ που κα δθμιουργθκεί, ςε ςχζςθ με τισ παρεμβάςεισ
που κα πραγματοποιθκοφν παρά τουσ ελάχιςτουσ διακζςιμουσ πόρουσ . Χε κάκε περίπτωςθ όμωσ θ ςυγκεκριμζνθ τιμι επιβατικισ
κίνθςθσ δεν εξαρτάται, τουλάχιςτον μεςοβραχυπρόκεςμα, από τα διατικζμενα κονδφλια.

Τ2462
Ροςοςτό προςτατευόμενων περιοχϊν (ςφνολο περιοχϊν Natura 2000) με εργαλεία διαχείριςθσ
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΧΠΥΕ του ΥΕΥ Υελοποννιςου 2014 - 2020 προςδιορίςκθκε θ τιμι βάςθσ, με δεδομζνο ότι
από τα 421 χιλ. ha περιοχϊν NATURA 2000 μόνο τα 55 χιλ. ha ευρίςκονται υπό κεςμοκετθμζνο κακεςτϊσ προςταςίασ. Πε
δεδομζνο όμωσ ότι για ζνα μεγάλο μζροσ των περιοχϊν ζχουν δρομολογθκεί οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ και λαμβάνοντασ
υπόψθ τθν ανάγκθ κάλυψθσ των υποχρεϊςεων ζναντι του Ευρωπαϊκοφ Υεριβαλλοντικοφ Ξεκτθμζνου ςτοχεφεται ςε εκνικό
αλλά και ςε περιφερειακό επίπεδο θ κάλυψθ κατά 100% αυτϊν των αναγκϊν, με τθν ανάλογθ ςυμβολι και του ΥΕΥ
Υελοποννιςου
Τ2461
Υδατικά ςυςτιματα με καλι κατάςταςθ ςε τουλάχιςτον μια από τισ κατθγορίεσ (οικολογικι, χθμικι, ποςοτικι) τθσ
Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Επίςθσ, από τθν Διεφκυνςθ Ωδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Δυτικισ Ελλάδασ και Υελοποννιςου, ςτθ βάςθ των
ζργων που ζχουν πραγματοποιθκεί μζχρι ςιμερα, χρθματοδοτοφμενα από όλεσ τισ πθγζσ και από το ςφςτθμα
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παρακολοφκθςθσ που υφίςτανται προςδιορίςκθκε θ τιμι βάςθσ. Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίςκθκε με βάςθ τα ςτοιχεία των
Χχεδίων Διαχείριςθσ των Ουμάτων Απορροισ Υοταμϊν, ιεραρχοφνται τα προτινόμενα ζργα ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ.

Τα2463
Μετακινοφμενοι επιβάτεσ μζςω των λιμανιϊν τθσ Ρεριφζρειασ
Σριςμόσ:
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προςδιορίςκθκε από ςτοιχεία τθσ EUROSTAT και των κατατόπουσ λειμεναρχείων ι / και
λιμενικϊν ταμείων τθσ Υεριφζρειασ. Θ τιμι ςτόχοσ εκτιμικθκε με βάςθ τθσ προβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ ςε λιμάνια , οι οποίεσ είναι
ιδιαίτερα μικρισ κλίμακασ, αλλά και από τισ τάςεισ μετακίνθςθσ επιβατϊν ανεξάρτθτθσ των παρεμβάςεων.
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ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ
ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
T3294
Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ /κατάρτιςθ που αποκτοφν εξειδίκευςθ που κατζχουν κζςθ
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ
Σριςμόσ
Αφορά τον αρικμό των μειονεκτοφντων ατόμων που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ που αποκτοφν εξειδίκευςθ που
κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ι αναηθτοφν εργαςία μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε αντίςτοιχεσ δράςεισ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται με βάςθ τουσ ανζργουσ που βρικαν απαςχόλθςθ, ςυμμετείχαν ςε κατάρτιςθ μετά τθν ςυμμετοχι
τουσ ςε προγράμματα ΨΣΥΕΞΣ και τθν φιλοξενία των παιδιϊν τουσ ςε βρεφονθπαικοφσ ςτακμοφσ. Ψο ποςοςτό επιτυχίασ
κυμαίνεται από το 17% των ανζργων που τοποκετικθκαν ςε κζςθ απαςχόλθςθσ (οι άνεργοι αποτελοφςαν το 30% των
ωφελοφμενων τθσ δράςθσ βρεφονθπιακοί - ΞΔΑΥ) ενϊ για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε ΨΣΥΕΞΣ το αντίςτοιχο ποςοςτό ανερχόταν
ςτο 21% για ςυμμετοχι ςε δράςεισ κατάρτιςθσ/τοποκζτθςθ ςε κζςθ απαςχόλθςθσ Θ τιμι ςτόχοσ γίνεται με βάςθ τθν εκτίμθςθ
ότι το 30% των ωφελουμζνων των δράςεων κα μετζχουν ςε Υρογράμματα κατάρτιςθσ ι κα κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ λόγω
τθσ καλφτερθσ ςτόχευςθσ των παρεμβάςεων ςε ομάδεσ ςτόχου ωσ αποτζλεςμα τθσ καλφτερθσ εςτίαςθσ ςε ομάδεσ ςτόχουσ ωσ
απόρροια τθσ κατάρτιςθσ του Υεριφερειακοφ χάρτθ φτϊχιασ. H παρακολοφκθςθ του δείκτθ γίνεται ςτθ βάςθ
αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ ωφελουμζνων από κάκε επενδυτικι προτεραιότθτα (survey) ωσ προσ το εργαςιακό κακεςτϊσ
των ςυμμετεχόντων /κατάςταςθ απαςχόλθςθσ/ςυμμετοχισ ςε εκπαίδευςθ κατάρτιςθσ.
Θ κατανομι τθσ τιμισ βάςθσ ανά φφλο είναι: Άντρεσ: 960 - Γυναίκεσ: 1.173
Θ κατανομι τθσ τιμισ ςτόχου (2023) ανά φφλο είναι: Άντρεσ: 1.822 Γυναίκεσ: 2.228
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται με βάςθ τουσ ανζργουσ που βρικαν απαςχόλθςθ, ςυμμετείχαν ςε κατάρτιςθ μετά τθν ςυμμετοχι
τουσ ςε προγράμματα ΨΣΥΕΞΣ και τθν φιλοξενία των παιδιϊν τουσ ςε βρεφονθπαικοφσ ςτακμοφσ.
Θ τιμι ςτόχοσ γίνεται με βάςθ τθν εκτίμθςθ ότι το 30% των ωφελουμζνων των δράςεων κα μετζχουν ςε Υρογράμματα
κατάρτιςθσ ι κα κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ λόγω τθσ καλφτερθσ ςτόχευςθσ των παρεμβάςεων ςε ομάδεσ ςτόχου ωσ
αποτζλεςμα τθσ καλφτερθσ εςτίαςθσ ςε ομάδεσ ςτόχουσ ωσ απόρροια τθσ κατάρτιςθσ του Υεριφερειακοφ χάρτθ φτϊχιασ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων ετιςια
T3311
Ροςοςτό πλθκυςμοφ που εξυπθρετείται από εκπαιδευτικζσ υποδομζσ
Σριςμόσ
Αφορά το μακθτικό δυναμικό τθσ Υεριφζρειασ (πρωτοβάκμια & δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ) το οποίο ςτεγάηεται ςε κτίρια τα
οποία δφναται να χαρακτθριςτοφν, αναφορικά με τθν ποιότθτα των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, από μζτρια ωσ πολφ καλι
κατάςταςθ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προςδιορίηεται από τθν Ζρευνα Υεδίου για τθν αποτίμθςθ τθσ ςυμβολισ του ΥΕΥ Αττικισ 2007-13, ςτθ
βελτίωςθ των υποδομϊν εκπαίδευςθσ. Ψθν ζρευνα πεδίου πραγματοποίθςε ο Χφμβουλοσ τθσ Ενδιάμεςθσ Αξιολόγθςθσ του ΥΕΥ.
Χφμφωνα με ςτοιχεία του ΣΧΞ (απογραφικά ςτοιχεία ςχολικϊν μονάδων), ο πλθκυςμόσ ο οποίοσ εξυπθρετείται από
εκπαιδευτικζσ υποδομζσ προςδιορίηεται ςε ςχζςθ με τθν κατάςταςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων. Θ τιμι βάςθσ προκφπτει
από τθν αφαίρεςθ των ςχολικϊν μονάδων οι οποίεσ χαρακτθρίηονται από πολφ κακι ζωσ κακι κατάςταςθ και είναι
καταςκευαςμζνεσ πριν το 1985.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προςδιορίηεται από τθν Ζρευνα Υεδίου για τθν αποτίμθςθ τθσ ςυμβολισ του ΥΕΥ Αττικισ 2007-13, ςτθ
βελτίωςθ των υποδομϊν εκπαίδευςθσ, τθν οποία πραγματοποίθςε ο Χφμβουλοσ τθσ Ενδιάμεςθσ Αξιολόγθςθσ του ΥΕΥ.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και τα αντίςτοιχα
ςτοιχεία μοναδιαίου κόςτουσ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου και τισ αντίςτοιχεσ ανάγκεσ ςε εκπαιδευτικζσ
μονάδεσ όπωσ προςδιορίςτθκαν μζςα από τθν ζρευνα πεδίου.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
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Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων ετιςια
Τ3211
Δαπάνθ Ε&Α των επιχειριςεων ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ
Σριςμόσ
Αφορά τθ δαπάνθ ςε Ε&Α των επιχειριςεων εκφραςμζνθ ωσ ποςοςτό του ΑΕΥ, εςτιαςμζνθ ςτισ αναπτυγμζνεσ περιοχζσ τθσ
χϊρασ, ςτισ οποίεσ εντάςςεται και θ Υεριφζρεια Αττικισ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ δείκτθσ κα παρακολουκείται από το Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ / ΓΓΕΨ, με διετι ςυχνότθτα αλλά τα ςχετικά ςτοιχεία είναι
διακζςιμα και από τθν EUROSTAT (TABLE "rd_e_gerdreg"). Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ του δείκτθ προζρχεται από τθν Γενικι
Γραμματεία ζρευνασ και Ψεχνολογίασ και εφαρμόηεται οριηόντια ςε όλα τα Υρογράμματα (ΕΥΑΡΕΞ – ΥΕΥ). Σι αναλυτικζσ
παραδοχζσ παρουςιάηονται ςτο Υαράρτθμα 1.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ υπολογίηεται από το ςυνδυαςμό τθσ Δαπάνθσ για Ε&Α, βάςει των πιο πρόςφατων ςτοιχείων (2011), ςε
επίπεδο Υεριφζρειασ, που προζρχονται από το Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ κακϊσ και το ΑΕΥ τθσ Υεριφζρειασ του αντίςτοιχου
ζτουσ με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Eurostat (τελευταία ενθμζρωςθ ςτοιχείων 03.03.2014 – ςτοιχεία για το ανακεωρθμζνο ΑΕΥ των
χωρϊν ςε επίπεδο περιφζρειασ δεν ζχουν δθμοςιευτεί ακόμα. Θ ανακεωρθμζνθ τιμι του ΑΕΥ του ςυνόλου χϊρασ για το 2011
ανζρχεται ςτα 207.752,0 εκ. Ευρϊ. Θ ανακεϊρθςθ πραγματοποιικθκε από τθν ΕΟ.ΧΨΑΨ ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό EE 549/2013
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ESA 2010))
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίςτθκε με βάςθ το ςενάριο ΔΕΥΕΨΑ 2023 με εφαρμογι τθσ RIS3 για τισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ
περιοχζσ ωσ ακολοφκωσ:
Θ δαπάνθ των επιχειριςεων για ζρευνα (ΔΕΥΕΨΑ) εξαρτάται από το ΑΕΥ τθσ χϊρασ. Επομζνωσ, μείωςθ του ΑΕΥ ςε περιόδουσ
φφεςθσ (όπωσ ςυνζβθ και κατά το ζτοσ 2011) ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ αυξθμζνου ποςοςτοφ ΔΕΥΕΨΑ. Αντίκετα, ςε
περίοδο ανάπτυξθσ και με δεδομζνο ότι οι δαπάνεσ των επιχειριςεων δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυκμό όπωσ το ΑΕΥ, το
ποςοςτό ΔΕΥΕΨΑ μπορεί να μειωκεί. Πε βάςθ το προαναφερκζντα και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ Ελλάδα εξζρχεται από τθν
κρίςθ και ειςζρχεται ςε περίοδο ανάπτυξθσ:
Σι λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ κα παρουςιάςουν ανάπτυξθ (εν μζρει λόγω του τουριςμοφ) και επομζνωσ κα ζχουν
μεγαλφτερο ΑΕΥ. Τμωσ, λόγω μικρισ κρίςιμθσ μάηασ ερευνθτικοφ δυναμικοφ, δεν κα ζχουν αυξθμζνεσ δαπάνεσ από πλευράσ
επιχειριςεων για ζρευνα. Χτισ περιφζρειεσ αυτζσ θ εκνικι RIS3 κα ςτοχεφςει ςτθν ανάπτυξθ κουλτοφρασ καινοτομίασ και
«ειςαγωγι» ζρευνασ από άλλεσ περιφζρειεσ και το εξωτερικό.
Χτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ μζςω τθσ ςτρατθγικισ ευφυοφσ εξειδίκευςθσ αναμζνεται να ενιςχυκεί θ ζρευνα από πλευράσ των
επιχειριςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των κονδυλίων κα κατευκυνκεί προσ αυτζσ. Επομζνωσ, θ
ΔΕΥΕΨΑ αναμζνεται να λάβει τιμι υψθλότερθ (0,23%) από αυτι που προκφπτει από τθν ανάλυςθ με βάςθ τα ςθμερινά
δεδομζνα (0,20%).
Σι περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ κα λάβουν μειωμζνα κονδφλια ςε ςχζςθ με το τρζχον ΕΧΥΑ. Αυτό καταρχιν κα
μποροφςε να οδθγιςει ςε μείωςθ τθσ ΔΕΥΕΨΑ από τθν αναμενόμενθ (0,56%). Τμωσ, ταυτόχρονα, παρατθρείται ιδθ ενίςχυςθ
τθσ ερευνθτικισ και καινοτομικισ κουλτοφρασ και αυξθμζνο ενδιαφζρον από πλευράσ των επιχειριςεων για τζτοιεσ
δραςτθριότθτεσ και ςυμπράξεισ με ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ εκ των οποίων αρκετοί ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτισ ανεπτυγμζνεσ
περιφζρειεσ. Επομζνωσ αναμζνεται μεγαλφτερθ μόχλευςθ των ιδιωτικϊν επενδφςεων που κα εξιςορροπιςει τθν μείωςθ των
κονδυλίων από τα διαρκρωτικά ταμεία.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ/ΓΓΕΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων ανά δφο ζτθ.
Τ3221
Ροςοςτό ΜΜΕ που δραςτθριοποιοφνται μζςω θλεκτρονικοφ εμπορίου
Σριςμόσ
Αφορά τισ επιχειριςεισ τισ Υεριφζρειασ που ζγιναν αποδζκτεσ θλεκτρονικϊν παραγγελιϊν για προϊόντα ι/και υπθρεςίεσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ δείκτθσ μετράται με βάςθ τθν ετιςια κυλιόμενθ ζρευνα (από το 2005 και μετά) τθσ ΞτΥ - Infographics. Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ
προιλκε από τθν διαδικτυακι Βάςθ Δεδομζνων τθσ ΞτΥ – Infographics (http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery/#) και
ςυγκεκριμζνα από τουσ δείκτεσ που ςχετίηονται με το θλεκτρονικό επιχειρείν. Αφορά το δείκτθ «% επιχειριςεων που ζγιναν
αποδζκτεσ θλεκτρονικϊν παραγγελιϊν για προϊόντα ι/και υπθρεςίεσ μζςω ενόσ ιςτοτόπου (ιςτότοποσ που χρθςιμοποιεί θ
εταιρία γι' αυτό τον ςκοπό - web sales)». Εάν θ ζρευνα αυτι δεν ολοκλθρωκεί θ ΕΔΑ Αττικισ με τθν αξιοποίθςθ τθσ Ψεχνικισ
Βοικειασ κα πραγματοποιιςει τθν ζρευνα πεδίου. Σι επιχειριςεισ αντιλαμβανόμενεσ τθν ςθμαςία τθσ αξιοποίθςθσ του
θλεκτρονικοφ εμπορίου αξιοποιϊντασ και τθν ςυνεχι αναβάκμιςθ των ευρυηωνικϊν υποδομϊν και τθν μείωςθ του κόςτουσ
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ςυνδζςεων κα ςτραφοφν ςτθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που παρζχει το θλεκτρονικό εμπόριο για τθν είςοδο τουσ ςε νζεσ
αγορζσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προιλκε από τθν διαδικτυακι Βάςθ Δεδομζνων τθσ ΞτΥ – Infographics
(http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery/#) και ςυγκεκριμζνα από τουσ δείκτεσ που ςχετίηονται με το θλεκτρονικό επιχειρείν.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και τα αντίςτοιχα
ςτοιχεία μοναδιαίου κόςτουσ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΞτΥ-Infographics (http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery/) με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων ετιςια
Τ3222
Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ από θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ ςτον τομζα των μεταφορϊν
Σριςμόσ
Ψο ποςοςτό ατόμων που κάνει χριςθ θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν ςτο τομζα των μεταφορϊν ςε ςχζςθ με τον εξυπθρετοφμενο
πλθκυςμό από τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ δείκτθσ κα παρακολουκείται από τον ΣΑΧΑ, ςε ετιςια βάςθ. Σ Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ από θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ
ςτον τομζα των μεταφορϊν κα καλφπτεται από τον εκςυγχρονιςμό του ςυςτιματοσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων ςτισ αςτικζσ
ςυγκοινωνίεσ τθσ ευρφτερθσ μθτροπολιτικισ περιοχισ τθσ Ακινασ, το οποίο είναι δυνατόν να καλφπτει όλα τα ΠΠΕ τθσ Αττικισ
(μετρό, αςτικόσ & προαςτιακόσ ςιδθρόδρομοσ λεωφορεία και τραμ). Θ τιμι βάςθσ αφορά τουσ εξυπθρετοφμενουσ επιβάτεσ τθσ
λεωφορειακισ γραμμισ 224 που ζχουν εγκαταςτακεί τερματικά ςτο πλαίςιο του ζργου «Ψθλεματικι», που βρίςκεται ςε εξζλιξθ
και, αφορά ςτθν πλθροφόρθςθ των επιβατϊν για τισ ςυγκοινωνίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διαδικτυακισ πλθροφόρθςθσ,
κακϊσ και ςτθν θλεκτρονικι διαχείριςθ των μζςων μεταφοράσ, με τθ δθμιουργία 1.000 ζξυπνων ςτάςεων.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ αφορά τουσ εξυπθρετοφμενουσ επιβάτεσ τθσ λεωφορειακισ γραμμισ 224, για τθν οποία ζχουν εγκαταςτακεί
τερματικά ςτο πλαίςιο του ζργου «Ψθλεματικι», και αφορά ςτθν πλθροφόρθςθ των επιβατϊν για τισ ςυγκοινωνίεσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διαδικτυακισ πλθροφόρθςθσ, κακϊσ και ςτθν θλεκτρονικι διαχείριςθ των μζςων μεταφοράσ, με
τθ δθμιουργία 1.000 ζξυπνων ςτάςεων.
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται από τον εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό από θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ ςτον τομζα των μεταφορϊν, ο
οποίοσ κα καλφπτεται από τον εκςυγχρονιςμό του ςυςτιματοσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ τθσ ευρφτερθσ
μθτροπολιτικισ περιοχισ τθσ Ακινασ, το οποίο είναι δυνατόν να καλφπτει όλα τα ΠΠΕ τθσ Αττικισ (μετρό, αςτικόσ &
προαςτιακόσ ςιδθρόδρομοσ λεωφορεία και τραμ).
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΣΑΧΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων ετιςια
Τ3231
Αφξθςθ του αρικμοφ των ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ ςε cluster - κερμοκοιτίδεσ
Σριςμόσ
Υεριλαμβάνει το ςυνολικό αρικμό των επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ςε cluster ςτθ Υεριφζρεια Αττικισ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ πθγι άντλθςθσ των ςτοιχείων προζρχεται από τα επιμζρουσ cluster. Χτο δικτυακό τόπο www.clusterobservatory.org δίνονται
τα αντίςτοιχα cluster τθσ Υεριφζρειασ. Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προκφπτει από τα επιμζρουσ cluster: gi cluster: με 27
επιχειρθματικά μζλθ και 11 λοιπά μζλθ ΘΒΛΣ: με 31 μζλθ και 3 ςυνεργαηόμενα Ακθνά Ερευνθτικό Ξζντρο Ξαινοτομίασ: με 3
Λνςτιτοφτα mi cluster: με 130 μζλθ εκ των οποίων 80 επιχειριςεισ / βιομθχανίεσ κυρίωσ ςτθν Αττικι και Δυτικι Ελλάδα si cluster:
με 30 μζλθ. Θ δραςτθριοποίθςθ των Υανεπιςτθμίων αλλά και των ςυλλογικϊν οργανϊςεων των Επιχειριςεων (ΧΕΒ, ΕΒΕΑ, ΓΧΕΒΕ
, αλλά και του Διμου Ακθναίων τθν τρζχουςα Υρογραμματικι περίοδο δείχνει το αυξθμζνο ενδιαφζρον που υπάρχει για τθν
ςφςταςθ κερμοκοιτίδων αλλά και για τθν προϊκθςθ ςτθσ ςυνεργαςίασ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται με ςτοιχεία από τα επιμζρουσ cluster τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, από τον δικτυακό τόπο
www.clusterobservatory.org.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ αυξθμζνουσ διατικζμενουσ πόρουσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ
παρεμβάςεων τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και τα αντίςτοιχα ςτοιχεία μοναδιαίου κόςτουσ τθσ προθγοφμενθσ
προγραμματικισ περιόδου.
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Υθγζσ εκτίμθςθσ:

www.clusterobservatory.org με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων ετιςια.
Τ3232
Απαςχόλθςθσ ςτισ ΜΜΕ τθσ Ρεριφζρειασ (Β’γενι και Γ’ γενι τομζα)
Σριςμόσ
Υεριλαμβάνει τον αρικμό των απαςχολοφμενων ςτισ ΠΠΕ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ και αφορά τον δευτερογενι και τριτογενι
τομζα τθσ οικονομίασ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ δείκτθσ παρακολουκείται από τθν Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ που διενεργείται ςε Ψριμθνιαία βάςθ και καταγράφει τθν
απαςχόλθςθ ςε επίπεδο Υεριφζρειασ και επιχειριςεων. Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προκφπτει από το Α' Ψρίμθνο του 2014, όςον
αφορά το Β' γενι τομζα οι κλάδοι που ςυνειςφζρουν είναι οι Β, Γ, Δ, Ε & ΧΨ ενϊ για το Γ' γενι τομζα οι Θ, Κ, Λ, Ξ, Ο, Π, Ρ, Φ & Χ
(θ κωδικοποίθςθ και ταξινόμθςθ των κλάδων οικονομικισ δραςτθριότθτασ είναι με βάςθ τθν μονοψιφια ςτατιςτικι ταξινόμθςθ
NACE Rev. 2. Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν παραδοχι ότι θ ανεργία το 2023 κα διαμορφωκεί ςτο 20%. Ψο 20% προκφπτει
ωσ μζςοσ όροσ των ςεναρίων εξζλιξθσ για τθν Ελλθνικι οικονομία που παρουςιάηουν μεγάλεσ αποκλίςεισ τα αιςιόδοξα ςενάρια
(ΔΡΨ - ΕΕ) εκτιμοφν το ποςοςτό ανεργίασ ςτο 15% αλλά τα απαιςιόδοξα ςενάρια (ΣΣΧΑ - Ernst - Young) ςτο 25%
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προκφπτει από ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Εργατικοφ Δυναμικοφ που διενεργείται ςε Ψριμθνιαία βάςθ και
καταγράφει τθν απαςχόλθςθ ςε επίπεδο Υεριφζρειασ και επιχειριςεων.
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν παραδοχι ότι θ ανεργία το 2023 κα διαμορφωκεί ςτο 20%. Ψο 20% προκφπτει ωσ μζςοσ όροσ
των ςεναρίων εξζλιξθσ για τθν Ελλθνικι οικονομία που παρουςιάηουν μεγάλεσ αποκλίςεισ τα αιςιόδοξα ςενάρια (ΔΡΨ - ΕΕ)
εκτιμοφν το ποςοςτό ανεργίασ ςτο 15% αλλά τα απαιςιόδοξα ςενάρια (ΣΣΧΑ - Ernst - Young) ςτο 25%.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε τρίμθνο
Τ3233
Μεταβολι τθσ αξία των εξαγωγϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν
Σριςμόσ
Υεριλαμβάνει τθν μεταβολι τθσ αξίασ των εξαγωγϊν των προϊόντων και των υπθρεςιϊν τόςο των ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν
όςο και με τισ τρίτεσ χϊρεσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
ΕΟΧΨΑΨ, Χτατιςτικζσ Εξωτερικοφ Εμπορίου. Ξατόπιν αιτιματοσ ςτθν ΕΟΧΨΑΨ παρζχονται αναλυτικά ςτοιχεία ςε ετιςια βάςθ και
ςε επίπεδο Υεριφζρειασ, που αφοροφν τισ ποςότθτεσ και τθν αξία των εξαγωγϊν ανά κωδικό εξαγϊγιμου προϊόντοσ κακϊσ και
τθ χϊρα προοριςμοφ. Θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ, ζγινε με βάςθ τθν ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (The Second
Economic Adjustment Programme for Greece, Fourth Review - April 2014, Occasional Papers 192, European Commission) και
πραγματοποιικθκε με τισ προβλζψεισ για τισ εξαγωγζσ αγακϊν τθσ χϊρασ για τα επόμενα ζτθ (2013: 2,7% - 2014: 3,2% - 2015:
4,9% - 2016: 4,3% - 2017: 5,4 - 2018: 3,9%) και τθ παραδοχι ότι θ ετιςια αφξθςθ κα είναι τθσ τάξθσ του 3% μζχρι το 2023.
Χθμειϊνεται ότι τόςο θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι όςο και ο ΣΣΧΑΑ αλλα και το ΔΡΨ ζχουν ωσ τελευταίο ζτοσ πρόβλεψθσ το 2018. Πε
δεδομζνθ τθν μεταβλθτότθτα του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ προτείνεται θ τροποποίθςθ/επικαιροποίθςθ του Δείκτθ να γίνει
όταν κα είναι διακζςιμεσ προβλζψεισ από διεκνείσ οργανιςμοφσ με καταλθκτικό ζτοσ το 2023.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ εκτιμικθκε με βάςθ τθν ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (The Second Economic Adjustment
Programme for Greece, Fourth Review - April 2014, Occasional Papers 192, European Commission).
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίςτθκε με βάςθ τισ προβλζψεισ τθσ παραπάνω ζκκεςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (The Second Economic
Adjustment Programme for Greece, Fourth Review - April 2014, Occasional Papers 192, European Commission) για τισ εξαγωγζσ
αγακϊν τθσ χϊρασ για τα επόμενα ζτθ (2013: 2,7% - 2014: 3,2% - 2015: 4,9% - 2016: 4,3% - 2017: 5,4 - 2018: 3,9%) και τθ
παραδοχι ότι θ ετιςια αφξθςθ κα είναι τθσ τάξθσ του 3% μζχρι το 2023.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΕΟΧΨΑΨ, Χτατιςτικζσ Εξωτερικοφ Εμπορίου που διενεργείται ςε Ετιςια και ςε Ψριμθνιαία βάςθ.
Τ3241
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Ρεριοριςμόσ τθσ αφξθςθσ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ βιομθχανία και τον τριτογενι τομζα
Σριςμόσ
Αφορά ςτον περιοριςμό τθσ αυξθτικισ τάςθσ ςτθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από βιομθχανίεσ και επιχειριςεισ του
τριτογενι τομζα
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ψα
ςτοιχεία
προζρχονται
από
ενθμερωμζνεσ
χρονολογικζσ
ςειρζσ
τθσ
ΕΟΧΨΑΨ
(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0301), υπάρχει μια υςτζρθςθ ςτθ διακεςιμότθτα
των παρεχόμενων ςτοιχείων δφο με τρία ζτθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ και θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηονται από ςτοιχεία, που προζρχονται από ενθμερωμζνεσ χρονολογικζσ ςειρζσ τθσ
ΕΟΧΨΑΨ με μια υςτζρθςθ ςτθ διακεςιμότθτα των παρεχόμενων ςτοιχείων δφο με τρία ζτθ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΕΟΧΨΑΨ (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0301) που διενεργείται ανά δφο ζτθ.
Τ3242
Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον οικιςτικό και δθμόςιο τομζα
Σριςμόσ
Αφορά ςτθ μείωςθ τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ από νοικοκυριά και δθμόςια κτίρια
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ψα
ςτοιχεία
προζρχονται
από
ενθμερωμζνεσ
χρονολογικζσ
ςειρζσ
τθσ
ΕΟΧΨΑΨ
(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0301), υπάρχει μια υςτζρθςθ ςτθ διακεςιμότθτα
των παρεχόμενων ςτοιχείων δφο με τρία ζτθ κακϊσ και τισ Ενεργειακζσ Επικεωριςεισ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ και θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηονται από ςτοιχεία, που προζρχονται από ενθμερωμζνεσ χρονολογικζσ ςειρζσ τθσ
ΕΟΧΨΑΨ, με μια υςτζρθςθ ςτθ διακεςιμότθτα των παρεχόμενων ςτοιχείων δφο με τρία ζτθ, κακϊσ και τισ Ενεργειακζσ
Επικεωριςεισ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΕΟΧΨΑΨ (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0301) που διενεργείται ανά δφο ζτθ &
Ενεργειακζσ Επικεωριςεισ.
Τ3243
Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ ΣΘΚΥΑ
Σριςμόσ
Θ ςυμμετοχι τθσ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ μονάδων ΧΘΚΩΑ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ δείκτθσ παρακολουκείται με βάςθ τα δεδομζνα που διατθρεί ο ΟΑΓΘΕ ΑΕ. Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προιλκε από τα Πθνιαία
Χτατιςτικά Δελτία ΑΥΕ & ΧΘΚΩΑ που εκδίδει ο ΟΑΓΘΕ ΑΕ και αφορά το τεφχοσ του Παΐου 2014. Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ
προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και προςδιορίςτθκε ςε επιπλζον παραγωγι
4,5 MW. Αντίςτοιχα ςτοιχεία για τθν εγκατεςτθμζνθσ ιςχφσ μονάδων ΧΘΚΩΑ ςτο ενεργειακό ιςοηφγιο δόκθκαν και από τθν ΕΔΑ
Αττικισ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προιλκε από τα Πθνιαία Χτατιςτικά Δελτία ΑΥΕ & ΧΘΚΩΑ που εκδίδει ο ΟΑΓΘΕ ΑΕ και αφορά το τεφχοσ
του Παΐου 2014
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και
προςδιορίςτθκε ςε επιπλζον παραγωγι 4,5 MW
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3244
Αρικμόσ Δθμόςιων Κτιρίων με αναβάκμιςθ τθσ ενεργειακισ κατθγορίασ κατά δφο βακμίδεσ
Σριςμόσ
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Αφορά τον αρικμό των Δθμόςιων κτιρίων τα οποία αναβακμίηονται ενεργειακά κατά δφο βακμίδεσ, δθλ. το ςφνολο των
επεμβάςεων που γίνονται ςε αυτό με ςκοπό τθν μείωςθ των ενεργειακϊν αναγκϊν του κτιρίου για κζρμανςθ και ψφξθ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ψα ςτοιχεία για τθ παρακολοφκθςθ του δείκτθ κα προζρχονται από τισ Ενεργειακζσ Επικεωριςεισ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τα ςτοιχεία για τθ παρακολοφκθςθ του δείκτθ κα προζρχονται από τισ
Ενεργειακζσ Επικεωριςεισ για το ζτοσ 2014 και αφορά τον αρικμό των Δθμόςιων κτιρίων τα οποία αναβακμίηονται ενεργειακά
κατά δφο βακμίδεσ, δθλ. το ςφνολο των επεμβάςεων που γίνονται ςε αυτό με ςκοπό τθν μείωςθ των ενεργειακϊν αναγκϊν του
κτιρίου για κζρμανςθ και ψφξθ.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και τα αντίςτοιχα
ςτοιχεία μοναδιαίου κόςτουσ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ κάλυψθ τθσ
υποχρζωςθσ όπωσ απορρζει από τθν κοινοτικι
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3251
Ροςοςτό πλθκυςμοφ που προςτατεφεται από μζτρα διαχείριςθσ κινδφνων
Σριςμόσ
Σ ςυνολικόσ πλθκυςμόσ ο οποίοσ προςτατεφεται από αντιπλθμμυρικά ζργα και μζτρα διαχείριςθσ κινδφνων
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ψα ςτοιχεία για τθν παρακολοφκθςθ του δείκτθ κα προζρχονται από τθν ΕΔΑ Υεριφζρεια Αττικισ και ςτθρίηονται ςε ςτοιχεία
αντίςτοιχων δράςεων που εφαρμόςτθκαν κατά τθν Υρογραμματικι Υερίοδο 2007 - 2013 . Ψα ςτοιχεία κα επικαιροποιθκοφν με
βάςθ το περιεχόμενο των Διαχειριςτικϊν ςχεδίων για τισ ευπρόςβλθτεσ ηϊνεσ τα οποία περιλαμβάνουν τθν πλιρθ καταγραφι
κατοίκων αλλά και δεδομζνων οικονομικισ δραςτθριότθτασ για τισ ευπρόςβλθτεσ ηϊνεσ όπωσ προβλζπεται από τθν ςχετικι
οδθγία τθσ Ε.Ε
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προκφπτει με βάςθ τα αντίςτοιχα ζργα που πραγματοποιικθκαν από το ΥΕΥ ςτθν προθγοφμενθ
προγραμματικι περίοδο.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και ςτοιχεία
μοναδιαίου κόςτουσ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3261
Ροςοςτό ιςοδφναμου πλθκυςμοφ που καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων
Σριςμόσ
Αφορά τον ιςοδφναμο πλθκυςμό που καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων από το ςυνολικό
πλθκυςμό
τθσ
Υεριφζρειασ Αττικισ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ δείκτθσ παρακολουκείται από τθ Βάςθ Δεδομζνων τθσ Eurostat και αποτελεί ςτοιχεία του πίνακα "env_wwcon_r2". Θ τιμι
βάςθσ προςδιορίηεται ςτο 93% του ιςοδφναμου πλθκυςμοφ που καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ
λυμάτων. Αντίςτοιχα ςτοιχεία διατθρεί και θ ΕΔΑ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ με βάςθ τθν απογραφι του 2011, πιο ςυγκεκριμζνα
όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία για τον ιςοδφναμο πλθκυςμό (302.521 κάτοικοι) 14 Διμων τθσ Υεριφζρειασ, ςε ςυνολικό
πλθκυςμό 3.827.624, δεν καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται ςτο 93% του ιςοδφναμου πλθκυςμοφ που καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ
λυμάτων, με βάςθ ςτοιχεία του πίνακα "env_wwcon_r2" τθσ Eurostat.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και ςτοιχεία
μοναδιαίου κόςτουσ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3262
Ροςοςτό ιςοδφναμου πλθκυςμοφ που ζχει πρόςβαςθ ςε καλισ ποιότθτασ νερό φδρευςθσ
Σριςμόσ
Αφορά τον ιςοδφναμο πλθκυςμό που ζχει πρόςβαςθ ςε καλισ ποιότθτασ νεροφ φδρευςθσ από το ςυνολικό πλθκυςμό τθσ
Υεριφζρειασ Αττικισ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ βάςθσ ζγινε βάςει εκτίμθςθσ. Σ πλθκυςμόσ που ζχει πρόςβαςθ ςε καλισ ποιότθτασ νεροφ φδρευςθσ
από το ςυνολικό πλθκυςμό τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ εκτιμάται, με βάςθ τθν τελευταία απογραφι του μόνιμου πλθκυςμοφ
(2011) από τθν ΕΟΧΨΑΨ, κεωρϊντασ ότι για τισ Υεριφερειακζσ Ενότθτεσ του Ξεντρικοφ, Ρότιου, Βόρειου & Δυτικοφ Ψομζα
Ακθνϊν αντιςτοιχεί το ςφνολο του μόνιμου πλθκυςμοφ ενϊ για τισ Υεριφερειακζσ Ενότθτεσ Ανατολικισ & Δυτικισ Αττικισ και
Ριςων αντιςτοιχεί το 50% του μόνιμου πλθκυςμοφ. Θ καλι ποιότθτα του νεροφ προςδιορίηεται από τθν Εκνικι νομοκεςία με
βάςθ ςυγκεκριμζνα ποιοτικά χαρακτθριςτικά.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθ προςδιορίηεται βάςει τθσ εκτίμθςθσ ότι το ςφνολο του (μόνιμου) πλθκυςμοφ των Υεριφερειακϊν Ενοτιτων του
Ξεντρικοφ, Ρότιου, Βόρειου & Δυτικοφ Ψομζα Ακθνϊν & το 50% του αντίςτοιχου πλθκυςμοφ των Υεριφερειακϊν Ενοτιτων
Ανατολικισ & Δυτικισ Αττικισ και Ριςων ζχει πρόςβαςθ ςε καλισ ποιότθτασ νερό φδρευςθσ, ςφμφωνα με τα ποιοτικά
χαρακτθριςτικά που ορίηονται ςτθν εκνικι νομοκεςία.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και ςτοιχεία
μοναδιαίου κόςτουσ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3263
Αρικμόσ ειςιτθρίων πολιτιςτικϊν χϊρων τθσ Ρεριφζρειασ
Σριςμόσ
Αφορά τον αρικμό των ειςιτθρίων από διάφορουσ πολιτιςτικοφσ χϊρουσ τθσ Υεριφζρειασ (αρχαιολογικοί χϊροι, βιβλιοκικεσ,
αρχαία κζατρα, μουςεία κ.λπ)
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ δείκτθσ παρακολουκείται με βάςθ τα δεδομζνα τθσ Ζρευνασ Ξίνθςθσ Πουςείων και Αρχαιολογικϊν Χϊρων που διενεργεί θ
ΕΟΧΨΑΨ (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A1802), ςε μθνιαία βάςθ. Θ ζρευνα τθσ
κίνθςθσ Πουςείων και Αρχαιολογικϊν Χϊρων παράγει αποτελζςματα από το ζτοσ 1970, με ςυγκζντρωςθ από το Ψαμείο
Αρχαιολογικϊν Υόρων και Απαλλοτριϊςεων (ΨΑΥΑ) του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ και Ψουριςμοφ των ςτοιχείων που αναφζρονται
ςτον αρικμό των επιςκεπτϊν και ςτισ ειςπράξεισ από τα διατεκζντα ειςιτιρια ςτα Πουςεία και τουσ Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ.
Για το Ρζο Πουςείο Ακρόπολθσ τα διατεκειμζνα ςτοιχεία επιςκεπτϊν και ειςπράξεων ξεκινάνε το μινα Δεκζμβριο του 2009
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ τα δεδομζνα τθσ Ζρευνασ Ξίνθςθσ Πουςείων και Αρχαιολογικϊν Χϊρων που διενεργεί θ
ΕΟΧΨΑΨ ςε μθνιαία βάςθ.
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται βάςει εκτιμιςεων για τισ επιςκζψεισ / ζτοσ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3265
Συνολικά ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ που εξυπθρετικθκε από τθν εφαρμογι των ΟΧΕ
Σριςμόσ
Πετράει τον αρικμό θμερϊν με μζςθ θμεριςια ςυγκζντρωςθ ΑΧ10 μεγαλφτερθ από 50 μg/m3 που καταγράφεται ςτο ςτακμό
μζτρθςθσ με τθ δυςμενζςτερθ επίδοςθ κατ' ζτοσ, ςτθ προκειμζνθ περίπτωςθ θ καταγραφι αφορά το ςτακμό μζτρθςθσ τθσ
Αριςτοτζλουσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ψα Αιωροφμενα Χωματίδια (ΑΧ) αφοροφν υλικά ςε ςτερει ι υγρι φάςθ που μποροφν να αιωροφνται ςτθν ατμόςφαιρα για
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μεγάλα χρονικά διαςτιματα. Λκανά ςε υψθλά επίπεδα να μεταβάλουν το μπλε χρϊμα του ουρανοφ, λόγω ςκζδαςθσ, ςε λευκό ι
γκρίηο. Υροερχόμενα από εριμουσ (Χαχάρα, Χαχελιανι ηϊνθ) είναι καφεκόκκινθσ απόχρωςθσ Σ δείκτθσ παρακολουκείται με
βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Ετιςια Ζκκεςθ Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ που ςυντάςςεται με ετιςια περιοδικότθτα από το Ψμιμα
Υοιότθτασ Ατμόςφαιρασ, που ανικει ςτθ Δ/νςθ Ελζγχου Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ και Κορφβου (ΕΑΦΚ) του ΩΥΕΞΑ
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=490&language =el-GR ). Για τθ μζτρθςθ του δείκτθ επιλζχκθκε ο ςτακμόσ τθσ
Αριςτοτζλουσ που για τθν τριετία (2011 - 2013) εμφανίηει κατά Π.Σ. τθν δυςμενζςτερθ τιμι θ οποία παρουςιάηεται ςε ςχζςθ με
τουσ υπόλοιπουσ ςτακμοφσ μζτρθςθ (κατά φκίνουςα ςειρά οι ΠΣ τριετίασ των ςτακμϊν μζτρθςθσ είναι: Υειραιάσ με 49 θμζρεσ,
Παροφςι με 47 θμζρεσ, Ουκόβρυςθ με 45 θμζρεσ, Κρακομακεδόνεσ με 14 θμζρεσ και Αγ. Υαραςκευι με 8 θμζρεσ), ο οποίοσ
επιπλζον είναι εντόσ του αςτικοφ πλαιςίου και εμφανίηει μεγάλο φόρτο κυκλοφορίασ. Θ τιμι βάςθσ αποτελεί το ΠΣ τθσ τριετίασ
2011-2013 του αρικμοφ θμερϊν με μζςθ θμεριςια τιμι ΑΧ10 μεγαλφτερθ από 50μg/m3. Θ τιμι ςτόχοσ ζχει οριςτεί ςτισ 35
θμζρεσ ανά ζτοσ με βάςθ τθ ςχετικι νομοκεςία (Σδθγία 50/2008, ΞΩΑ 3277/209, 17/2/2000)
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Ετιςια Ζκκεςθ Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ που ςυντάςςεται με ετιςια
περιοδικότθτα από το Ψμιμα Υοιότθτασ Ατμόςφαιρασ, που ανικει ςτθ Δ/νςθ Ελζγχου Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ και Κορφβου
(ΕΑΦΚ) του ΩΥΕΞΑ και αποτελεί το ΠΣ τθσ τριετίασ 2011-2013 του αρικμοφ θμερϊν με μζςθ θμεριςια τιμι ΑΧ10 μεγαλφτερθ
από 50μg/m3.
Θ τιμι ςτόχοσ ζχει οριςτεί ςτισ 35 θμζρεσ ανά ζτοσ με βάςθ τθ ςχετικι νομοκεςία (Σδθγία 50/2008, ΞΩΑ 3277/209, 17/2/2000).
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3271
Αρικμόσ επιβατϊν/ τουριςτϊν ςτο λιμάνι του Ρειραιά
Σριςμόσ
Αφορά το ςφνολο των διακινθκζντων επιβατϊν κρουαηιζρασ ςτο λιμάνι του Υειραιά
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ δείκτθσ παρακολουκείται με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Διεφκυνςθσ Χτρατθγικοφ Χχεδιαςμοφ του ΣΟΥ. Θ τιμι βάςθσ αφορά
πραγματικά ςτοιχεία διακινθκζντων επιβατϊν κρουαηιζρασ για το 2013, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται βάςθ μελετϊν για
μελλοντικζσ ανάγκεσ για διακίνθςθ επιβατϊν κρουαηιζρασ ςτο λιμάνι του Υειραιά, που διενεργοφνται από τθν Σμάδα
Χτρατθγικοφ Χχεδιαςμοφ του ΣΟΥ. Σ ΣΟΥ Α.Ε είναι ο αρμόδιοσ φορζασ που παρζχει τα αντίςτοιχα ςτοιχεία ςτθν ΕΟΧΨΑΨ αλλά
και ςτον Ευρωπαϊκό Σργανιςμό Οιμζνων όπωσ επίςθσ και ςε κάκε άλλθ αρμόδια Εκνικι Αρχι
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει με βάςθ πραγματικά ςτοιχεία διακινθκζντων επιβατϊν κρουαηιζρασ για το 2013.
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται βάςει μελετϊν για μελλοντικζσ ανάγκεσ για διακίνθςθ επιβατϊν κρουαηιζρασ ςτο λιμάνι του
Υειραιά, που διενεργοφνται από τθν Σμάδα Χτρατθγικοφ Χχεδιαςμοφ του ΣΟΥ
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Δ/νςθ Χτρατθγικοφ Χχεδιαςμοφ του ΣΟΥ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3272
Ρλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από μζςα ςτακερισ τροχιάσ
Σριςμόσ
Αφορά το πρόςκετο πλθκυςμό ο οποίοσ κα εξυπθρετείται από το ΨΦΑΠ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ δείκτθσ παρακολουκείται με βάςθ τα ςτοιχεία που παρζχονται από το Ψμιμα Χχεδιαςμοφ Πεταφορϊν τθσ Αττικό Πετρό ΑΕ. Θ
τιμι βάςθσ του δείκτθ προςδιορίηεται ςτισ 60.000 εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό από το ΨΦΑΠ που αποτελεί τθ τιμι βάςθσ από τθ
προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο (αναφορά ςτο ΥΕΥ Αττικισ 2007-13). Ενϊ θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται από τον
εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό από το ζργο τθσ Δυτικισ επζκταςθσ του ΨΦΑΠ ςτο Υειραιά (25.000). Σ προςδιοριςμόσ του
εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ ζγινε με τισ παρακάτω παραδοχζσ: (α) Ψο 100% πλθκυςμοφ ςτθ ηϊνθ επιρροισ μζχρι τα 300 μ από
τθ ςτάςθ του τραμ & (β) Ψο 50% πλθκυςμοφ ςτθν περιμετρικι ηϊνθ 300-450 μ από τθ ςτάςθ του τραμ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ ορίηεται με βάςθ τον εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό από το ΨΦΑΠ που αποτελεί τθ τιμι βάςθσ από τθ
προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο (αναφορά ςτο ΥΕΥ Αττικισ 2007-13).
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται από τον εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό από το ζργο τθσ Δυτικισ επζκταςθσ του ΨΦΑΠ ςτο Υειραιά
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(25.000), με βάςθ τισ παραδοχζσ: (α) Ψο 100% πλθκυςμοφ ςτθ ηϊνθ επιρροισ μζχρι τα 300 μ από τθ ςτάςθ του τραμ & (β) Ψο
50% πλθκυςμοφ ςτθν περιμετρικι ηϊνθ 300-450 μ από τθ ςτάςθ του τραμ
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3277
Μείωςθ κανατθφόρων ατυχθμάτων (παραςφρςεισ πεηϊν)
Σριςμόσ
Αφορά τον αρικμό των κανόντων, από κανατθφόρα τροχαία ατυχιματα και κυρίωσ από τισ παραςφρςεισ πεηϊν
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ παρακολοφκθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται από τα ετιςια ςτατιςτικά ςτοιχεία. Θμεριςια ανάλυςθ κανατθφόρων
τροχαίων
ατυχθμάτων
τθσ
Ελλθνικι
Αςτυνομία
(http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=81&Itemid=73&lang=).
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προζρχεται από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που διατθρεί ςε ετιςια βάςθ θ Ελλθνικι Αςτυνομία και
αφοροφν το τελευταίο διακζςιμο ζτοσ (2012)
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ γίνεται με εκτίμθςθ των διατθρθκζντων τελευταίων χρονολογικϊν ςειρϊν από τθν Ελλθνικι
Αςτυνομία, ςτα ςτατιςτικά που αφοροφν τθν θμεριςια ανάλυςθ κανατθφόρων τροχαίων ατυχθμάτων.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3281
Νζεσ επιχειριςεισ ςτουσ τομείσ τθσ ΡΣΕΕ που ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςι τουσ
Σριςμόσ
Αφορά τον αρικμό των νζων επιχειριςεων ςε τομείσ ΥΧΕΕ που ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςι τουσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ ΥΧΕΕ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ δεν ζχει ολοκλθρωκεί. Θ τιμι βάςθσ είναι 312 και αφορά τουσ νζουσ ελεφκερουσ
επαγγελματίεσ και νζουσ επιςτιμονεσ που χρθματοδοτικθκαν μζςω του ΣΑΕΔ για τθν ίδρυςθ επιχείρθςθσ - αυτοαπαςχόλθςθσ
και των οποίων θ επιχείρθςθ ςυνζχιηε τθν λειτουργία τθσ ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςθ τθσ. Για τθν τιμι βάςθσ γίνεται θ εκτίμθςθ
ότι ο μζςοσ όροσ των επιχειριςεων που ςυνεχίηουν τθν λειτουργία τουσ διαμορφϊνεται ςτο 65% λόγω των αποκλίςεων που
παρατθροφνται μεταξφ τθσ βιωςιμότθτασ των Επιχειριςεων που δθμιουργοφν οι δικαιοφχοι του Υρογράμματοσ Ρζοι
Επιςτιμονεσ όπου το 46.3% των δικαιοφχων κατείχαν μιςκωτι εργαςία ςε αντίκεςθ με το ποςοςτό των επιχειριςεων που
ιδρφκθκαν από Ρζουσ Ελεφκερουσ Επαγγελματίεσ που το ποςοςτό βιωςιμότθτασ ανζρχεται ςτο 75%. Ψα ανωτζρω ςτοιχεία
ζχουν προκφψει από τθ μελζτθ «Θ επιχειρθματικότθτα από ανζργουσ ςτθν Ελλάδα μελζτθ των προγραμμάτων Επιχοριγθςθσ
του ΣΑΕΔ» που ολοκλθρϊκθκε το τρζχον ζτοσ και εξετάηει τισ δράςεισ Ρζοι Ελεφκεροι επαγγελματίεσ, Ρζοι Επιςτιμονεσ,
Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα. Για τθν τιμι ςτόχο γίνεται εκτίμθςθ ότι τα 3/4 (73%) των επιχειριςεων που κα ιδρυκοφν κα
ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ζνα χρόνο μετά τθν ενίςχυςθ. Θ εκτίμθςθ αυτι βαςίηεται ςτουσ μζςουσ όρουσ του δείκτθ
επιβίωςθσ των ατομικϊν επιχειριςεων τριϊν κρατϊν ((Λταλίασ , Λςπανίασ, Υορτογαλίασ) θ οικονομία των οποίων ζχει ομοειδι
χαρακτθριςτικά με τθν Ελλθνικι λόγω του ότι δε υπάρχει διακζςιμθ τιμι για τθν Ελλάδα. Υθγι άντλθςθσ των ςτοιχείων για τον
υπολογιςμό αυτό είναι θ Eurostat Structural Business statistics - Business Demography .Table bd_9bd_sz_cl_ Σ δείκτθσ δφναται
να παρακολουκείται από ζρευνα πεδίου ι / και με ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ Δ.Α μζςω τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ
οικονομικϊν καταςτάςεων από τουσ αποδζκτεσ τθσ ενίςχυςθσ θ εναλλακτικά από τα ςτοιχεία του Γενικοφ Εμπορικοφ Πθτρϊου
είτε μζςω ΨΑΧ^ΡΕΨ. Σι ζρευνεσ πεδίου κα πρζπει να εκπονθκοφν το 2016, το 2018, το 2020
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ ςτοιχεία του ΣΑΕΔ όςον αφορά ςτουσ νζουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ και νζουσ
επιςτιμονεσ που χρθματοδοτικθκαν για τθν ίδρυςθ επιχείρθςθσ - αυτοαπαςχόλθςθσ και των οποίων θ επιχείρθςθ ςυνζχιηε τθν
λειτουργία τθσ ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςθ τθσ.
Θ τιμι ςτόχοσ γίνεται κατ’ εκτίμθςθ των επιχειριςεων που κα ιδρυκοφν και κα ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ζνα χρόνο μετά
τθν ενίςχυςθ, θ οποία βαςίηεται ςτουσ μζςουσ όρουσ του δείκτθ επιβίωςθσ των ατομικϊν επιχειριςεων τριϊν κρατϊν ((Λταλίασ ,
Λςπανίασ, Υορτογαλίασ) θ οικονομία των οποίων ζχει ομοειδι χαρακτθριςτικά με τθν Ελλθνικι λόγω του ότι δε υπάρχει
διακζςιμθ τιμι για τθν Ελλάδα. Υθγι άντλθςθσ των ςτοιχείων για τον υπολογιςμό αυτό είναι θ Eurostat Structural Business
statistics - Business Demography .Table bd_9bd_sz_cl_
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
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Τ3282
Επιχειριςεισ που βελτίωςαν τθν επιχειρθςιακισ τουσ λειτουργία ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςι τουσ
Σριςμόσ
Πετράει τισ επιχειριςεισ που βελτίωςαν τθν επιχειρθςιακι τουσ λειτουργία μετά τθν ζνταξθ και τθν ολοκλιρωςθ ςε αντίςτοιχεσ
παρεμβάςεισ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Για τθν τιμι βάςθσ γίνεται θ παραδοχι ότι το 55% των επιχειριςεων που ενιςχφκθκαν τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο
ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «Διαρκρωτικι προςαρμογι εργαηόμενων και επιχειριςεων» βελτίωςαν τθν επιχειρθςιακι τουσ
λειτουργία. Ψο ποςοςτό αυτό προκφπτει από τον βακμό ολοκλιρωςθσ των επενδυτικϊν ςχεδίων χωρίσ αποκλίςεισ από το αρχικά
εγκρικζν που χρθματοδοτικθκαν ςτο πλαίςιο τοφ Άξονα 3 του ΥΕΥ Αττικισ 2007-2013 με χρθματοδότθςθ του ΕΨΥΑ . Δεν
υπάρχουν αντίςτοιχα απολογιςτικά ςτοιχεία για τθν δράςθ «Διαρκρωτικι προςαρμογι εργαηόμενων και επιχειριςεων». ου
δόκθκαν μζςω Για τθν τιμι ςτόχο γίνεται εκτίμθςθ ότι το 65% των επιχειριςεων που κα υποςτθριχκοφν κα βελτιϊςουν τθ
λειτουργία τουσ ζνα χρόνο μετά τθν ενίςχυςθ λόγω τθσ βελτίωςθσ του οικονομικοφ κλίματοσ και τερματιςμοφ τθσ φφεςθσ όπωσ
δείχνουν τα πρόςφατα ςτοιχεία τθσ μεταβολισ του ΑΕΥ για το Α και το Β τρίμθνο του 2014 που καταγράφουν για πρϊτθ φορά
μετά το 2008 κετικό ρυκμό μεταβολισ. Χθμειϊνεται ότι για να είναι αξιόπιςτθ θ μζτρθςθ κα πρζπει να οριςκεί ςυγκεκριμζνο
ποςοτικό διαρκρωτικό οικονομικό μζγεκοσ που κα μετράται πριν και μετά από τθν ενίςχυςθ όπωσ για παράδειγμα θ μεταβολι
ςτθν παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ των ενιςχυόμενων επιχειριςεων Σ δείκτθσ δφναται να παρακολουκείται από ζρευνεσ
πεδίου (2016, 2018, 2020, 2022) ι / και από το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ Δ.Α μζςω τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ οικονομικϊν
καταςτάςεων από τουσ αποδζκτεσ τθσ ενίςχυςθσ θ εναλλακτικά από τα ςτοιχεία του Γενικοφ Εμπορικοφ Πθτρϊου είτε μζςω
ΨΑXIS-NET
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ το ποςοςτό των επιχειριςεων που ενιςχφκθκαν τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο
ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «Διαρκρωτικι προςαρμογι εργαηόμενων και επιχειριςεων» βελτίωςαν τθν επιχειρθςιακι τουσ
λειτουργία και ςφμφωνα με τον βακμό ολοκλιρωςθσ των επενδυτικϊν ςχεδίων χωρίσ αποκλίςεισ από τθν αρχικι τουσ ζγκριςθ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3291
Αρικμόσ κοινωνικϊν επιχειριςεων που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ
Σριςμόσ
Πετράει τον αρικμό των κοινωνικϊν επιχειριςεων τθσ Υεριφζρειασ, οι οποίεσ ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ζνα ζτοσ μετά τθ
ίδρυςθ τουσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ εμπειρία τθσ χϊρασ ςτθν λειτουργία κοινωνικϊν επιχειριςεων είναι περιοριςμζνθ αφοφ ουςιαςτικά αποτελεί ζνα νζο
κεςμό/εργαλείο για τθν μείωςθ τθσ ανεργίασ. Σι κοινωνικζσ επιχειριςεισ προχποκζτουν ςχετικά υψθλό κοινωνικό κεφάλαιο
παράμετρο κρίςιμθ για τθν επιτυχία του εγχειριματοσ. Θ ςχετικι μελζτθ του ΞΕΥΕ για τθν μζτρθςθ του κοινωνικοφ κεφαλαίου
ςτθ χϊρα αναδεικνφει τθν χαμθλι κζςθ τθσ χϊρασ. Επιπροςκζτωσ λόγω τθσ νεωτερικότθτασ του εγχειριματοσ δεν υπάρχουν
δεδομζνα που κα επζτρεπαν τθν αςφαλι εκτίμθςθ για τον δείκτθ βιωςιμότθτασ των επιχειριςεων αυτϊν. Ξατά ςυνζπεια για
τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ βάςθσ γίνεται θ παραδοχι ότι εάν για τισ ΠΠΕ επιχειριςεισ όπωσ ανζδειξε θ ζρευνα του ΣΑΕΔ που
αξιοποιικθκε για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ Ψ3281 Ρζεσ επιχειριςεισ ςτουσ τομείσ τθσ ΥΧΕΕ που ςυνεχίηουν τθ
λειτουργία τουσ ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςι ανζρχεται ςε 75 % (πλθν των επιχειριςεων που δθμιουργικθκαν από Ρζουσ
Επιςτιμονεσ ) είναι εφλογο να υποςτθριχκεί ότι ο δείκτθσ βιωςιμότθτασ των κοινωνικϊν επιχειριςεων διαμορφϊνεται ςτο 50%.
Θ τιμι ςτόχοσ διαμορφϊνεται με τθν παραδοχι ότι ο δείκτθσ βιωςιμότθτασ κα διαμορφωκεί ςτο 65% ωσ απόρροια και τθσ
εξοικείωςθσ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ με τον νζο κεςμό. Χθμειϊνεται ότι αρικμόσ των νζων πιςτοποιθμζνων Επιχειριςεων Ξ.Σ.
ςτο Πθτρϊο του Ωπουργείου Εργαςίασ, ςε επίπεδο Υεριφζρειασ ανζρχεται ςε 287 αλλά δεν είναι ςαφζσ το ζτοσ ίδρυςθσ τουσ . Σ
δείκτθσ αποτελζςματοσ παρακολουκείτε από τον Υεριφερειακό ΠΞΧΣ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται ςφμφωνα με τα αποτελζςματα ςχετικισ ζρευνασ του ΣΑΕΔ και τθν παραδοχι ότι ο δείκτθσ
βιωςιμότθτασ των κοινωνικϊν επιχειριςεων διαμορφϊνεται ςιμερα ςτο 50%.
Θ τιμι ςτόχοσ διαμορφϊνεται με τθν παραδοχι ότι ο δείκτθσ βιωςιμότθτασ κα διαμορφωκεί ςτο 65% ωσ απόρροια και τθσ
εξοικείωςθσ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ με τον νζο κεςμό.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
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Τ3293
Επιχειριςεισ που αςχολοφνται με επιςτθμονικι ζρευνα και ανάπτυξθ
Σριςμόσ
Αφορά τον αρικμό των επιχειριςεων τθσ Υεριφζρειασ που αςχολοφνται με τθν ζρευνα και ανάπτυξθ νζων προϊόντων και
υπθρεςιϊν
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προζρχεται από τθν Ωπό εκπόνθςθ RIS Αττικισ, ΕΟΧΨΑΨ και τον ΕΒΕΑ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προζρχεται από τθν Ωπό εκπόνθςθ RIS Αττικισ, ΕΟΧΨΑΨ και τον ΕΒΕΑ

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Τ3295
Μειονεκτοφντα άτομα που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ κατάρτιςθ που
αποκτοφν εξειδίκευςθ που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ αμζςωσ μετά τθν
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ
Σριςμόσ
Σικονομικά μθ ενεργά άτομα που ζχουν λάβει υποςτιριξθ από το ΕΞΨ και που δραςτθριοποιοφνται αναηθτϊντασ εργαςία μετά
τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ Πεινοκτοφντα άτομα κεωροφνται: Φομά, αιτοφντεσ άςυλο, μετανάςτεσ, απάτριδεσ και
αςυνόδευτα τζκνα
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Χχετικά με το δείκτθ Ψ3295 θ τιμι βάςθσ αναφζρεται ςε ΦΣΠΑ και λοιπζσ ευπακείσ ομάδεσ που αναηιτθςαν υπθρεςίεσ
υποςτιριξθσ από τα Ψζςςερα κζντρα κοινότθτασ που δθμιουργικθκαν ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ. Οόγω του μικροφ ςχετικά
δείγματοσ ωφελουμζνων ςτθν Αττικι για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου τθσ περιόδου 2014 -2020 επιλζχκθκε να
χρθςιμοποιθκεί ο Εκνικόσ Πζςοσ όροσ που διαμορφϊνεται από τθν αντίςτοιχθ δράςθ που διαμορφϊνεται ςτο 60%. Για τθν τιμι
ςτόχο το ποςοςτό «επιτυχίασ» αναμζνεται να ανζλκει ςτο 75% λόγω τθσ μεγαλφτερθσ εξοικείωςθσ αλλά και κατανόθςθσ από
πλευράσ φορζων εφαρμογισ τθσ ανάγκθσ ςυνδυαςμοφ των δράςεων «παροχισ προνοιακϊν υπθρεςιϊν» με ενεργθτικζσ
δράςεισ προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ H παρακολοφκθςθ του δείκτθ γίνεται ςτθ βάςθ αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ
ωφελουμζνων από κάκε επενδυτικι προτεραιότθτα (survey) ωσ προσ το εργαςιακό κακεςτϊσ των ςυμμετεχόντων /κατάςταςθ
απαςχόλθςθσ/ςυμμετοχισ ςε εκπαίδευςθ κατάρτιςθσ
Θ κατανομι τθσ τιμισ βάςθσ ανά φφλο είναι: Άντρεσ: 2.145 Γυναίκεσ: 1.155 Θ κατανομι τθσ τιμισ ςτόχου (2023) ανά φφλο είναι:
Άντρεσ: 2.681 Γυναίκεσ: 1.444
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθ προςδιορίηεται με βάςθ ςτοιχεία από τα 4 Ξζντρα Ξοινότθτασ που δθμιουργικθκαν ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ για
άτομα ΦΣΠΑ και λοιπϊν ευπακϊν ομάδων που αναηιτθςαν ςε αυτά υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ.
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ τον Εκνικό Πζςο Τρο ςε αντίςτοιχεσ δράςεισ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3296
Άτομα των ευάλωτων ομάδων πλθκυςμοφ με πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ και ζνταξθσ
Σριςμόσ
Πετράει τον αρικμό ατόμων ευάλωτων ομάδων πλθκυςμοφ με πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ και ζνταξθσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τον ςυνδυαςμό του βακμοφ επιτυχίασ των δράςεων που απευκφνονται ςτισ δφο διακριτζσ ομάδεσ
ςτόχου τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ που είναι ο αρικμόσ των ωφελοφμενων από τθν ομάδα ςτόχοσ « Άλλα μειονεκτοφντα
άτομα» που διαμορφϊνεται ςτο 60% και από τθν ομάδα ςτόχο «Χυμμετζχοντεσ με Αναπθρία» που επωφελοφνται από Δομζσ
παροχισ φροντίδασ ςε ΑΠΕΑ όπωσ ΞΔΑΥ - ΑΠΕΑ - Ξζντρα διθμζρευςθσ κ.λπ. που διαμορφϊνεται ςτο 21%. H τιμι ςτόχοσ
διαμορφϊνεται με βάςθ τθν παραδοχι που ζγινε για τθν ομάδα ςτόχο ςτόχοσ «Άλλα μειονεκτοφντα άτομα» ςτθν επενδυτικι
προτεραιότθτα 9 ii ανωτζρω δθλαδι να ανζλκει από το 60% ςτο 75% , ενϊ αντίκετα είναι περιοριςμζνθ θ δυνατότθτα
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ςθμαντικισ μεταβολισ του αρικμοφ των ωφελοφμενων «Χυμμετζχοντεσ με Αναπθρία» ςε δράςεισ κατάρτιςθσ θ αναηιτθςθ
εργαςίασ μετά τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ του που αναμζνεται να ανζλκει ςτο 25% λόγω του είδουσ των δράςεων που
περιλαμβάνονται ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα. Θ παρακολοφκθςθ του δείκτθ αποτελζςματοσ γίνεται απολογιςτικά μζςω
των ςτοιχείων που ςυγκεντρϊνει θ Διεφκυνςθ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ , θ ΕΕΨΑΑ για τουσ «Χυμμετζχοντεσ με Αναπθρία» ενϊ
μζςω ζρευνασ πεδίου για τθν ομάδα ςτόχο « Άλλα μειονεκτοφντα άτομα»
Θ κατανομι τθσ τιμισ βάςθσ ανά φφλο είναι: Άντρεσ: 1.423 Γυναίκεσ: 1.739 Θ κατανομι τθσ τιμισ ςτόχου (2023) ανά φφλο είναι:
Άντρεσ: 1.748 Γυναίκεσ: 2.136
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τον ςυνδυαςμό του βακμοφ επιτυχίασ των δράςεων που απευκφνονται ςτισ δφο διακριτζσ ομάδεσ
ςτόχου τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ, που είναι ο αρικμόσ των ωφελοφμενων από τθν ομάδα ςτόχοσ « Άλλα μειονεκτοφντα
άτομα» (60%) και από τθν ομάδα ςτόχο «Χυμμετζχοντεσ με Αναπθρία» που επωφελοφνται από Δομζσ παροχισ φροντίδασ ςε
ΑΠΕΑ όπωσ ΞΔΑΥ - ΑΠΕΑ - Ξζντρα διθμζρευςθσ κ.λπ, (21%).
H τιμι ςτόχοσ διαμορφϊνεται με βάςθ τθν παραδοχι ότι ο αρικμόσ των ωφελοφμενων τθσ ομάδα ςτόχοσ « Άλλα μειονεκτοφντα
άτομα» κα αυξθκεί (από 60% ςε 75%) ενϊ αντίκετα για τθν ομάδα ςτόχοσ «Χυμμετζχοντεσ με Αναπθρία» υπάρχει περιοριςμζνθ
δυνατότθτα μεταβολισ του ποςοςτοφ των ωφελοφμενων από δράςεισ κατάρτιςθσ ι αναηιτθςθ εργαςίασ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3297
Ροςοςτό κάλυψθσ των δράςεων του Health Safety Net επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν που διαβιοφν κάτω από το όριο
τθσ φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ
Σριςμόσ
Αφορά το ποςοςτό των πολιτϊν που καλφπτονται από δράςεισ του Health Safety Net ςε ςχζςθ με το ςυνόλο των πολιτϊν που
διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ωπολογίηεται με τθν κοινι μεκοδολογία που καταρτίςκθκε από το Ωπουργείο Ωγείασ παρακολουκείται μζςω ΘΔΛΞΑ - Ωπουργείου
Ωγείασ Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προςδιορίηεται ωσ εξισ; (Ψιμι ςτόχοσ του προαναφερόμενου Δείκτθ εκροισ
Χ100) / ςφνολο των πολιτϊν ςτθν Υεριφζρεια που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ). Χτοιχεία του πλθκυςμοφ κάτω από
το όριο τθσ φτϊχειασ κα προκφψουν από τθν μελζτθ για τθ Φτϊχεια (ΕΩΧΕΞΨ) Σ αρικμόσ των αναςφάλιςτων πολιτϊν ανά
Υεριφζρεια κα πρζπει να υπολογιςτεί από τα δεδομζνα που τθρεί θ ΘΔΛΞΑ ΑΕ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται ςφμφωνα με τθ ςχετικι μεκοδολογία του Ωπουργείου Ωγείασ.
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και ςτοιχεία
κόςτουσ του Ωπουργείου Εργαςίασ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3299
Κάλυψθ του πλθκυςμοφ των μεταναςτϊν και των αιτοφντων άςυλο που λαμβάνουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ
Σριςμόσ
Αφορά τον πλθκυςμό των μεταναςτϊν και των αιτοφντων άςυλο που λαμβάνουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ υπολογίςτθκε με τθν παραδοχι ότι οι ςχετικζσ δράςεισ αφοροφςαν κυρίωσ τθν παροχι προνοιακϊν υπθρεςιϊν
που δεν ςυνδεόταν με τθν υλοποίθςθ ενεργθτικϊν δράςεων ωσ εκ τοφτου το ποςοςτό ιταν πολφ χαμθλό 10%. Θ τιμι ςτόχοσ
προςδιορίηεται με βάςθ τθν παραδοχι ότι το ποςοςτό αυτό κα ανζλκει ςτο 21 % όςο δθλαδι ιταν το ποςοςτό για τισ λοιπζσ
κατθγορίεσ πλθκυςμοφ που ςυνκζτουν τθν κατθγορία « Άλλα μειονεκτοφντα άτομα» τθν τρζχουςα περίοδο με δεδομζνθ τθν
ιδιαίτερθ δυςκολία για ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ των εξυπθρετουμζνων μονογονεικϊν οικογενειϊν, αςυνόδευτων ανθλίκων,
οικογενειϊν αιτοφντων άςυλο κλπ. Από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων που αποςτάλκθκαν από τθν ΕΩΧΕΞΨ (AMEF) Θ
παρακολοφκθςθ του δείκτθ γίνεται από το Ωπουργείο Εςωτερικϊν - Ωπουργείο Υροςταςίασ του Υολίτθ.
Θ κατανομι τθσ τιμισ βάςθσ ανά φφλο είναι: Άντρεσ: 312 Γυναίκεσ: 382 Θ κατανομι τθσ τιμισ ςτόχου (2023) ανά φφλο είναι:
Άντρεσ: 625 Γυναίκεσ: 763
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ υπολογίςτθκε με τθν παραδοχι ότι οι ςχετικζσ δράςεισ αφοροφςαν κυρίωσ τθν παροχι προνοιακϊν υπθρεςιϊν
που δεν ςυνδεόταν με τθν υλοποίθςθ ενεργθτικϊν δράςεων ωσ εκ τοφτου το ποςοςτό ιταν πολφ χαμθλό (10%).
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Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ τθν παραδοχι ότι το ποςοςτό αυτό κα ανζλκει ςτο 21%, ςφμφωνα με ςτοιχεία του
Ωπουργείου Εργαςίασ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Ωπουργείο Εςωτερικϊν - Ωπουργείο Υροςταςίασ του Υολίτθ, με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3301
Ρλθκυςμόσ που καλφπτεται από κοινωνικζσ υποδομζσ
Σριςμόσ
Αφορά το πρόςκετο πλθκυςμό ο οποίοσ καλφπτεται από κοινωνικζσ υποδομζσ (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονθπιακοί ςτακμοί,
Ξζντρα Θμεριςιασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων, Βρεφονθπιακοί Χτακμοί Σλοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ κλπ)
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ που αφορά το πλθκυςμό που καλφπτεται από κοινωνικζσ υποδομζσ ςτθ Υεριφζρεια Αττικισ, αποτελεί
εκτίμθςθ τθσ ΕΔΑ Υεριφζρειασ Αττικισ & του Ωπουργείου Υροςταςίασ του Υολίτθ. Θ τιμι ςτόχοσ κα προςδιοριςτεί με
μεγαλφτερθ ακρίβεια μετά τθν κατάρτιςθ του χάρτθ τθσ φτϊχειασ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελεί εκτίμθςθ τθσ ΕΔΑ Υεριφζρειασ Αττικισ & του Ωπουργείου Υροςταςίασ του Υολίτθ.
Θ τιμι ςτόχοσ κα προςδιοριςτεί με μεγαλφτερθ ακρίβεια μετά τθν κατάρτιςθ του χάρτθ τθσ φτϊχειασ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ
T3288
Αρικμόσ νζοϊδρυόμενων επιχειριςεων ςτουσ τομείσ τθσ ΡΣΕΕ
Σριςμόσ
Αφορά τον αρικμό ίδρυςθσ νζων επιχειριςεων ςτουσ τομείσ τθσ ου ΥΧΕΕ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Είναι ειδικόσ δείκτθσ ο οποίοσ παρακολουκείται από τθν Δ.Α. του Υρογράμματοσ και το ΣΥΧ. Θ εκτίμθςθ του μζςου μοναδιαίου
κόςτουσ ενίςχυςθσ διαμορφϊνεται ςτισ 25.000 Ευρϊ με βάςθ τα ςτοιχεία εφαρμογισ των Υρογραμμάτων Ρζοι Ελεφκεροι
Επαγγελματίεσ και Ρζοι Επιςτιμονεσ του ΣΑΕΔ τθσ περιόδου 2007 -2013. Ωσ «επιχείρθςθ» νοοφνται και οι αυτοπαςχολοφμενοι
άνεργοι νζοι επιςτιμονεσ. Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με μζςο κόςτοσ 25.000€ Σ δείκτθσ παρακολουκείται από το Χφςτθμα
Υαρακολοφκθςθσ ΣΥΧ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο κόςτοσ ενίςχυςθσ ανά ςχζδιο, όπωσ αυτό προζκυψε από τθν εφαρμογι του
ςχετικοφ Υρογράμματοσ του ΕΥΑΡΑΔ ςτθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΔΑ / ΣΥΧ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3225
Εφαρμογζσ ΤΡΕ ςτισ αςτικζσ μεταφορζσ
Σριςμόσ
Ψο Ζργο του εκςυγχρονιςμοφ του ςυςτιματοσ ζκδοςθσ και διαχείριςθσ ειςιτθρίων ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ τθσ ευρφτερθσ
μθτροπολιτικισ περιοχισ τθσ Ακινασ ("Ενιαίο Αυτόματο Χφςτθμα Χυλλογισ Ξομίςτρου" / “e-ticket”)
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ειδικόσ δείκτθσ παρακολοφκθςθσ των εκροϊν. Σ δείκτθσ παρακολουκείται από το Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ. Σ δείκτθσ
ςχετίηεται με το ςυνεχιηόμενο ζργο τθσ τρζχουςασ περιόδου. Ψο θλεκτρονικό ειςιτιριο χρθςιμοποιείται πλζον ςτισ
περιςςότερεσ Ευρωπαϊκζσ πόλεισ που υπάρχουν πολλαπλά μζςα μεταφοράσ (λεωφορεία, τρόλει μετρό, τραμ, προαςτιακόσ)
λόγω των πολλαπλϊν ωφελειϊν που προςφζρει τόςο ςτο χριςτθ όςο και ςτουσ οργανιςμοφσ ςυγκοινωνιϊν. Οόγω των
πλεονεκτθμάτων που προςφζρει ευελιξία ,πλιρθ ςυςχζτιςθ καταβολισ κομίςτρου με τθν χριςθ των Πζςων μαηικισ
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μεταφοράσ βακμιαία υποκακιςτά τουσ άλλουσ τφπουσ ειςιτθρίων. Ψο φυςικό αντικείμενο του ζργου αποτελείται από τον
εξοπλιςμό (αιςκθτιρεσ ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ), διαρρυκμίςεισ χϊρων ςτουσ ςτακμοφσ, κ.λπ. Θ πλθκϊρα του επιμζρουσ
εξοπλιςμοφ δεν επιτρζπει τον προςδιοριςμό ενόσ βαςικοφ τμιματοσ του εξοπλιςμοφ για το λόγο αυτό προτιμικθκε θ αναφορά
ωσ ενιαία εφαρμογισ e-ticket κατά τθν πάγια μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται ςε αντίςτοιχα ζργα. Για παράδειγμα ςτο ΥΕΥ
2007 -2013 χρθματοδοτείται υπό τον τίτλο ςφςτθμα τθλεματικισ ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ το πιλοτικό ζργο τθσ εγκατάςταςθσ
τθλεειδοποίθςθσ ςτισ ςτάςεισ των λεωφορείων για τον αναμενόμενο χρόνο άφιξθσ του οχιματοσ. Ψο φυςικό αντικείμενο του
ζργου αυτό αποτελείται από πλθκϊρα επιμζρουσ εξοπλιςμοφ αλλά ωσ ζργο νοείται «θ ςυνολικι εφαρμογι» και όχι οι
αναμεταδότεσ θ οι οκόνεσ .
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ αποτυπϊνει τθ λειτουργικι ολοκλιρωςθ ενόσ μεγάλου ζργου, που αφορά ςτθν ειςαγωγι του θλεκτρονικοφ
ειςιτθρίου ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ τθσ Υεριφζρειασ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Τ3275
Κζςεισ ελιμενιςμοφ που δθμιουργοφνται
Σριςμόσ
Αφορά τισ κζςεισ ελιμμενιςμοφ που κα δθμιουργθκοφν από τθν αναβάκμιςθ του λιμζνα του Υειραιά ςχετικά με τισ υποδομζσ
κρουαηιζρασ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ειδικόσ δείκτθσ παρακολοφκθςθσ των εκροϊν που ςχετίηεται άμεςα με τισ δφο δθμιουργοφμενεσ κζςεισ ελλιμενιςμοφ ςτο
λιμάνι του Υειραιά.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ αποτυπϊνει τθ λειτουργικι ολοκλιρωςθ 2 κζςεων ελλιμενιςμοφ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3276
Ραρεμβάςεισ για τθν οδικι αςφάλεια πεηϊν
Σριςμόσ
Αφορά βελτιϊςεισ που κα ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ των πεηϊν (π.χ. πεηογζφυρεσ κ.α.)
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ειδικόσ δείκτθσ παρακολοφκθςθσ των εκροϊν. Σ δείκτθσ παρακολουκείται από το Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ. Ενδεικτικζσ
δράςεισ που κα ςυμβάλουν ςτθν οδικι αςφάλεια πεηϊν είναι οι ακόλουκεσ: Υαρεμβάςεισ για τθν οδικι αςφάλεια και τθν
μείωςθ των τροχαίων ατυχθμάτων με κφματα πεηοφσ ςε λεωφόρουσ ταχείασ κυκλοφορίασ (πεηογζφυρεσ)
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ αποτυπϊνει τθ λειτουργικι ολοκλιρωςθ 10 ζργων οδικισ αςφάλειασ (πεηογζφυρεσ).
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3293
Αναςφάλιςτοι πολίτεσ (περιλαμβάνονται και τα προςτατευόμενα μζλθ αυτϊν) και ςυμμετζχουν ςε δράςεισ του Health
Safety Net
Σριςμόσ
Αφορά τουσ αναςφάλιςτουσ πολίτεσ και τα προςτατευόμενα μζλθ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ του Health Safety Net.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίηεται με βάςθ τθ μεκοδολογία που δόκθκε από το Ωπουργείο Ωγείασ και προςδιορίηεται ωσ
εξισ": (Ψιμι ςτόχοσ του προαναφερόμενου Δείκτθ εκροισ Χ 100) / ςφνολο των πολιτϊν ςτθν Υεριφζρεια που διαβιοφν κάτω
από το όριο τθσ φτϊχειασ). Χτοιχεία του πλθκυςμοφ κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ κα προκφψουν από τθν μελζτθ για τθ
Φτϊχεια (ΕΩΧΕΞΨ) Σ αρικμόσ των αναςφάλιςτων πολιτϊν τθσ Υεριφζρειασ υπολογίςκθκε από τα δεδομζνα που τθρεί θ ΘΔΛΞΑ
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ΑΕ Σ δείκτθσ παρακολουκείται από το ΘΔΛΞΑ - Ωπουργείο Ωγείασ και υπολογιςμοί με βάςθ μεκοδολογία υπουργείου υγείασ.
Θ κατανομι τθσ τιμισ ςτόχου ανά φφλο είναι: Άντρεσ: 55.332 Γυναίκεσ: 59.942
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίηεται με βάςθ τθ μεκοδολογία που δόκθκε από το Ωπουργείο Ωγείασ
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3302
Ρεριφερειακά Κζντρα Καινοτομίασ
Σριςμόσ
Αφορά τθ δθμιουργία κζντρων καινοτομίασ ςτθν Υεριφζρεια
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ειδικόσ δείκτθσ εκροϊν.
Εκπονθκείςα ris3 για Αττικι (Ξομνθνόσ et al 2012)
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ αποτυπϊνει τθ λειτουργικι ολοκλιρωςθ 1 περιφερειακοφ κζντρου καινοτομίασ
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Εκπονθκείςα RIS3 για Αττικι / Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Τ3305
Δυναμικότθτα άλλων κοινωνικϊν υποδομϊν
Σριςμόσ
Σ αρικμόσ χρθςτϊν που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν άλλεσ κοινωνικζσ υποδομζσ (Ξζντρα Φιλοξενίασ για αιτοφντεσ άςυλο,
Ξζντρα Θμεριςιασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων, Ξζντρα υποδοχισ αςτζγων κ.λπ.)
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ειδικόσ δείκτθσ παρακολοφκθςθσ των εκροϊν. Σ δείκτθσ παρακολουκείται από το Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ. Χτισ «άλλεσ»
κοινωνικζσ υποδομζσ εντάςςονται τα ορφανοτροφεία , οι ανοικτζσ υποδομζσ φιλοξενίασ μεταναςτϊν , τα κζντρα αςτζγων κ.λπ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο κόςτοσ από ςχετικά ζργα τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΣΥΧ / Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3391
Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ, ζργα τεχνικισ υποςτιριξθσ
Σριςμόσ
Πετράει το πλικοσ των μελετϊν, εμπειρογνωμοςφνων, ερευνϊν, αξιολογιςεων και ζργων τεχνικισ υποςτιριξθσ που
χρθματοδοτοφνται από το ΕΨΥΑ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ υπολογιςμόσ/ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ αφορά ζργα μελετϊν, εμπειρογνωμοςφνων, ερευνϊν, αξιολογιςεων και
ζργων τεχνικισ υποςτιριξθσ που ενιςχφονται, πραγματοποιείται με βάςθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ που προκφπτει από τα
ςχετικά ενταγμζνα ζργα ςτο ΥΕΥ που υλοποιικθκαν ςτθ προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο και τθν κατανομι πίςτωςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ παρζμβαςθσ του προγράμματοσ Ειδικόσ δείκτθσ παρακολοφκθςθσ των εκροϊν. Σ δείκτθσ
παρακολουκείται από το Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο κόςτοσ από ςχετικά ζργα τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΣΥΧ / Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
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Τ3391
Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ, ζργα τεχνικισ υποςτιριξθσ
Σριςμόσ
Πετράει το πλικοσ των μελετϊν, εμπειρογνωμοςφνων, ερευνϊν, αξιολογιςεων και ζργων τεχνικισ υποςτιριξθσ που
χρθματοδοτοφνται από το ΕΞΨ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ υπολογιςμόσ/ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ αφορά ζργα μελετϊν, εμπειρογνωμοςφνων, ερευνϊν, αξιολογιςεων και
ζργων τεχνικισ υποςτιριξθσ που ενιςχφονται, πραγματοποιείται με βάςθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ που προκφπτει από τα
ςχετικά ενταγμζνα ζργα ςτο Ε.Υ.ΑΡ.Α.Δ που υλοποιικθκαν ςτθ προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο και τθν κατανομι
πίςτωςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ παρζμβαςθσ του προγράμματοσ Ειδικόσ δείκτθσ παρακολοφκθςθσ των εκροϊν. Σ
δείκτθσ παρακολουκείται από το Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο κόςτοσ από ςχετικά ζργα τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013 του
ΕΥΑΡΑΔ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΣΥΧ / Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3392
Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ
Σριςμόσ
Πετράει τον αρικμό των Επικοινωνιακϊν Χχεδίων Δράςεισ που χρθματοδοτοφνται από το ΕΨΥΑ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ υπολογιςμόσ/ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ αφορά ζργα επικοινωνιακϊν ςχεδίων δράςθσ που ενιςχφονται,
πραγματοποιείται με βάςθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ που προκφπτει από τα ςχετικά ενταγμζνα ζργα ςτο ΥΕΥ που
υλοποιικθκαν ςτθ προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο και τθν κατανομι πίςτωςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ
παρζμβαςθσ του προγράμματοσ. Ειδικόσ δείκτθσ παρακολοφκθςθσ των εκροϊν. Σ δείκτθσ παρακολουκείται από το Χφςτθμα
Υαρακολοφκθςθσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο κόςτοσ από ςχετικά ζργα τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΣΥΧ / Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3392
Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ
Σριςμόσ
Πετράει τον αρικμό των Επικοινωνιακϊν Χχεδίων Δράςεισ που χρθματοδοτοφνται από το ΕΞΨ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ υπολογιςμόσ / εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ αφορά ζργα επικοινωνιακϊν ςχεδίων δράςθσ που ενιςχφονται,
πραγματοποιείται με βάςθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ που προκφπτει από τα ςχετικά ενταγμζνα ζργα ςτο Ε.Υ.ΑΡ.Α.Δ που
υλοποιικθκαν ςτθ προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο και τθν κατανομι πίςτωςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ
παρζμβαςθσ του προγράμματοσ. Ειδικόσ δείκτθσ παρακολοφκθςθσ των εκροϊν. Σ δείκτθσ παρακολουκείται από το Χφςτθμα
Υαρακολοφκθςθσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο κόςτοσ από ςχετικά ζργα τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013 του
ΕΥΑΡΑΔ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΣΥΧ / Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
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ΡΕΡ Κριτθσ
ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Τ3101
Λδιωτικι Δαπάνθ των επιχειριςεων ςε ΕΤΑΚ ςε ςχζςθ με το Ρεριφερειακό ΑΕΡ
Σριςμόσ
Λδιωτικι Δαπάνθ ΕΨΑΞ (BES) ςε ςχζςθ με το ΑΕΥ, δείκτθσ Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ ζχει καταγραφεί από το Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ, για το 2011.
Θ τιμι ςτόχοσ εκτιμάται, κεωρϊντασ ότι θ ςχετικι δαπάνθ κα διπλαςιαςτεί ωσ ποςοςτό επί του ΑΕΥ, ςτθν νζα Υρογραμματικι
Υερίοδο. Θ εκτίμθςθ ςτθρίηεται ςτο ότι υπιρξε ςυμμετοχι του επιχειρθματικοφ κόςμου, Υανεπιςτθμίων και Ερευνθτικϊν
Ξζντρων, ςτον ςχεδιαςμό τθσ Υεριφερειακισ Χτρατθγικισ τθσ «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ», υπάρχει ςαφισ προςανατολιςμόσ τθσ
Χτρατθγικισ και κίνθτρα.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
0,06%
(2011)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
0,13%
(2023)
Εκτιμάται ότι θ ςχετικι δαπάνθ κα διπλαςιαςτεί ωσ ποςοςτό ΑΕΥ ζωσ τθν λιξθ τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου κακϊσ τα
κίνθτρα και ο ςτοχευμζνοσ προςανατολιςμόσ τθσ Χτρατθγικισ τθσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ αναμζνεται ότι κα κινθτοποιιςουν τισ
επιχειριςεισ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια
Τ3102
Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία ΤΡΕ
Σριςμόσ
Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία κλάδου ΨΥΕ, δείκτθσ ΕΟΧΨΑΨ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ καταγράφεται για το 2011 από ζρευνα τθσ ΕΟΧΨΑΨ για τθν ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία του κλάδου ΨΥΕ.
Θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου βαςίηεται ςε χρονοςειρζσ ετιςιων ερευνϊν τθσ ΕΟΧΨΑΨ και με τθν παραδοχι ότι κα υπάρξει
αυξθμζνο ενδιαφζρον των επιχειριςεων ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ Υεριφερειακισ Χτρατθγικισ τθσ «Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ»
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
231
(2011)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
280
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια
Τ3103
Θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, επί του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 16-74 ετϊν
Σριςμόσ
Άτομα που κάνουν χριςθ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ωσ % αναλογία επί του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 16 ζωσ 74 ετϊν,
δείκτθσ ΕΟΧΨΑΨ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σι τιμζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεταβλθτισ δίνονται ςε επίπεδο χϊρασ αλλά θ υπερπεριφζρεια Ξριτθσ Ρθςιϊν Αιγαίου ςτθ
μεταβλθτι για χριςθ διαδικτφου κινείται ςτο μζςο όρο τθσ χϊρασ (66% και 65% αντίςτοιχα) και άρα δεν κα αποκλίνει
ςθμαντικά και ςτθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ.
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται για το 2014, ςτο επίπεδο τθσ υπερπεριφζρειασ.
Θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου γίνεται με βάςθ χρονοςειρζσ τθσ ΕΧΨΑΨ και με τθν παραδοχι ότι θ υπερπεριφζρεια ςτθ
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μεταβλθτι για χριςθ διαδικτφου κινείται ςτο μζςο όρο τθσ Χϊρασ και άρα δεν κα αποκλίνει ςθμαντικά και ςτθν θλεκτρονικι
διακυβζρνθςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
45,1%
(2014)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
60%
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια
Τ3104
Επιχειρθματικότθτα αρχικϊν ςταδίων (ποςοςτό νζων επιχειρθματιϊν ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ)
Σριςμόσ
% νζων επιχειρθματιϊν ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ, δείκτθσ Υαρατθρθτθρίου Επιχειρθματικότθτασ του ΛΣΒΕ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται για το 2012 με βάςθ τισ καταγραφζσ του παρατθρθτθρίου επιχειρθματικότθτασ του ΛΣΒΕ.
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται κεωρϊντασ ότι θ Υεριφζρεια κα ςυγκλίνει προσ τον μζςο όρο τθσ Χϊρασ, με δεδομζνθ τθ
ςτόχευςθ και τα κίνθτρα ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ ςτθσ Υεριφερειακισ Χτρατθγικισ τθσ «’Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ»
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
3,20%
(2012)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
6,40%
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια
Τ3105
Ροςοςτό του κφκλου εργαςιϊν των επιχειριςεων ςτουσ τομείσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ ςτο ςφνολο του ΑΕΡ τθσ
Ρεριφζρειασ
Σριςμόσ
% αναλογία τθσ Ακακάριςτθσ Υροςτικζμενθσ Αξίασ από μεταποίθςθ, εμπόριο – τουριςμόσ, χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ και
τομζα των επικοινωνιϊν – πλθροφοριϊν επί του ΑΕΥ τθσ Υεριφζρειασ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ωσ κλάδοι υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, ςτο πλαίςιο τθσ λογικισ τθσ «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ», προςδιορίηονται θ μεταποίθςθ,
το εμπόριο – τουριςμόσ, θ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ και ο τομζασ των επικοινωνιϊν – πλθροφοριϊν.
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το 2011 ωσ προσ τον κφκλο εργαςιϊν των επιχειριςεων των
προαναφερόμενων τομζων και το ΑΕΥ τθσ Υεριφζρειασ.
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ τισ διαχρονικζσ ςειρζσ τθσ ΕΟΧΨΑΨ από το 2005 ζωσ το 2011, ςυνεκτιμϊντασ και τισ
ειδικζσ ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται με βάςθ τθν Υεριφερειακι Χτρατθγικι τθσ «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ»
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
41,4%
(2011)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
43,4%
(2023)

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια
Τ3106
Ετιςια κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ
Σριςμόσ
Ετιςια εξοικονόμθςθ των κατϋ όγκον ετιςιων πωλιςεων ενζργειασ ςτουσ τελικοφσ καταναλωτζσ όλων των διανομζων
ενζργειασ είτε όλων των εταιρειϊν λιανικισ πϊλθςθσ ενζργειασ, του μζςου όρου των τριϊν τελευταίων ετϊν πριν από τθν 1θ
Λανουαρίου 2013. Σι κατϋ όγκον πωλιςεισ ενζργειασ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ μεταφορζσ εξαιροφνται εν όλω από αυτόν τον
υπολογιςμό, δείκτθσ ςτο Εκνικό Επίπεδο (ΧΕΧ).
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σι τιμζσ βάςθσ και ςτόχου, αφοροφν ςτο Εκνικό Επίπεδο , όπωσ αυτόσ αποτυπϊνεται από το ΩΥΕΞΑ, ΕΧΔΕΑ βάςει του άρκρου
7/ παρ.9 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ.
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
69,76
(2013)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
902,1
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε τρία χρόνια
Τ3107
Αρικμόσ των Διπλωμάτων Ευραςιτεχνίασ - Ρατζντεσ (patents)
Σριςμόσ
Χρθςιμοποιείται θ τιμι του δείκτθ «αιτιςεισ ςτο EPO (European Patent Office) ανά εκ. κατοίκων» που δίνει θ EUROSTAT ςε
ετιςια βάςθ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ και ςτόχου αφορά πατζντεσ όλων των τομζων.
Θ προςζγγιςθ τθσ τιμισ του δείκτθ, ειδικά για τον τομζα τθσ ενζργειασ γίνεται με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία για το πλικοσ
διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ – πατεντϊν που αφοροφν ςτθν ενζργεια, ςτο επίπεδο τθσ Υεριφζρειασ Ξριτθσ. Επαναπροςζγγιςθ
τθσ τιμισ, μπορεί να γίνει με βάςθ τα ςτοιχεία του Σργανιςμοφ Βιομθχανικισ Λδιοκτθςίασ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
0,32
(2010)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
7,8
(2023)
Θ ςυγκεκριμενοποίθςθ των ςτόχων ςε επίπεδο του τομζα παρζμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί με βάςθ τθν ανάλυςθ δεδομζνων
του ΣΒΛ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια
Τ3108
Ροςοςτό περιοχϊν που καλφπτονται με μζτρα προςταςίασ φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ ςε ςχζςθ με τθ
ςυνολικι ζκταςθ τθσ Ρεριφζρειασ
Σριςμόσ
% αναλογία τθσ ζκταςθσ των περιοχϊν που βρίςκονται ςε χρονικι απόςταςθ μεγαλφτερθ των 60 λεπτϊν από τον πλθςιζςτερο
ςτακμό πυροςβεςτικισ, επί τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ Υεριφζρειασ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σι τιμζσ βάςθσ και ςτόχου, υπολογίηονται, με βάςθ τισ ακτίνεσ (χρονοαπόςταςθ) αποτελεςματικισ επζμβαςθσ - προςταςίασ
για αντιμετϊπιςθ ι πρόλθψθ φυςικϊν καταςτροφϊν (κυρίωσ πυρκαγιζσ- πλθμμφρεσ).
Θ προςζγγιςθ για τθν τιμι βάςθσ, ζγινε με βάςθ τθν χωρικι κατανομι των υφιςτάμενων υποδομϊν και του εξοπλιςμοφ
(πυροςβεςτικι και ΕΠΑΞ).
Θ τιμι ςτόχοσ προςεγγίςτθκε με τισ παραδοχζσ :
• θ ενίςχυςθ του εξοπλιςμοφ φορζων επιτρζπει τθν φπαρξθ κινθτϊν μονάδων και περιπολιϊν, ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ
• θ καταςκευι ζργων υποδομισ μειϊνει του κινδφνουσ ςε κρίςιμεσ περιοχζσ
• ςχζδια ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ καταςτροφϊν, μειϊνουν τουσ κινδφνουσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
79%
(2014)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
90%
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε τρία χρόνια
Τ3109
Ροςοςτό κλάςματοσ, που οδθγείται ςε ανακφκλωςθ
Σριςμόσ
% αναλογία χωριςτά ςυλλεγζντων Αςτικϊν Χτερεϊν Αποβλιτων (ΑΧΑ) που οδθγείται ςε ανακφκλωςθ (ανακυκλϊςιμα και
βιοαπόβλθτα) επί των ετθςίωσ παραγόμενων ΑΧΑ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται ωσ ποςοςτό των χωριςτά ςυλλεγζντων (από τουσ λειτουργοφντεσ ςιμερα φορείσ διαχείριςθσ)
αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων (ανακυκλϊςιμα και ΒΑΑ) που οδθγοφνται ςε ανακφκλωςθ, ωσ προσ τθν παραγόμενθ ποςότθτα
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Αςτικϊν Χτερεϊν Αποβλιτων για το 2013.
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία και τισ παραδοχζσ για τθν ολοκλιρωςθ των υποδομϊν του ανακεωρθμζνου
ΥΕΧΔΑΞ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
10,5%
(2013)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
43%
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε τρία χρόνια
Τ3110
Ροςοςτό ιςοδφναμου πλθκυςμοφ που καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων ςτο επίπεδο τθσ
Ρεριφζρειασ
Σριςμόσ
Υοςοςτό ιςοδφναμου πλθκυςμοφ που καλφπτεται από ςυςτιματα διαχείριςθσ λυμάτων οικιςμϊν Α, Β και Γ προτεραιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και περιοχϊν με ειδικζσ περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σι τιμζσ βάςθσ και ςτόχου υπολογίηονται ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του υπό ζγκριςθ Χχεδίου Διαχείριςθσ των Οεκανϊν
Απορροισ Υοταμϊν του Ωδατικοφ Διαμερίςματοσ Ξριτθσ. Χυγκεκριμζνα για τισ 3 Οεκάνεσ Απορροισ (ΟΑΥ) τθσ Υεριφζρειασ,
καταγράφονται αναλυτικά οι υφιςτάμενοι ΕΕΟ, ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ αιχμισ τουσ κακϊσ και ο μθ εξυπθρετοφμενοσ
πλθκυςμόσ ανά ΟΑΥ. Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με βάςθ τα ζργα που προγραμματίηονται να γίνουν, τόςο ςτο επίπεδο του
ΥΕΥ όςο και ςτο επίπεδο του Ψομεακοφ Υρογράμματοσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
80,90% (2013)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
94%
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια
Τ3111
Διακζςιμθ θμεριςια παροχι πόςιμου νεροφ, από ζργα διαχείριςθσ υδάτινων πόρων, παροχι πόςιμου νεροφ
Σριςμόσ
Θ θμεριςια παροχι νεροφ για υδρευτικι χριςθ (φδρευςθ οικιακι), τουριςτικι χριςθ, βιομθχανία.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σι τιμζσ βάςθσ και ςτόχου υπολογίηονται ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του υπό ζγκριςθ Χχεδίου Διαχείριςθσ των Οεκανϊν
Απορροισ Υοταμϊν του Ωδατικοφ Διαμερίςματοσ Ξριτθσ, όπου καταγράφονται αναλυτικά ςτοιχεία δεκαετίασ για τισ ετιςιεσ
ανάγκεσ ςε νερό για όλεσ τισ χριςεισ. Σι υφιςτάμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ του μόνιμου και εποχιακοφ πλθκυςμοφ, ανζρχονται
ςε ετιςια βάςθ ςε ποςοςτό 12,7% των ςυνολικϊν αναγκϊν για όλεσ τισ χριςεισ. Θ τιμι βάςθσ, προςδιορίηεται για το 2010 και
θ τιμι ςτόχοσ προςεγγίηεται με βάςθ τθ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ με τθν παραδοχι ότι ςταδιακά θ ηιτθςθ
ςτακεροποιείται παρά τισ παρατθροφμενεσ αυξθτικζσ τάςεισ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
191.095 (2010)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
211.780 (2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια
Τ3112
Αρικμόσ επιςκεπτϊν ςε χϊρουσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτθν Ρεριφζρεια
Σριςμόσ
Ψο άκροιςμα του αρικμοφ επιςκεπτϊν ςε 15 αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και 12 μουςεία και πολιτιςτικοφσ χϊρουσ ςτθν
Υεριφζρεια, δείκτθσ ΕΟΧΨΑΨ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ του ζτουσ 2013 για τουσ επιςκζπτεσ 15 αρχαιολογικϊν χϊρων και 12
μουςείων και πολιτιςτικϊν χϊρων ςτθν Υεριφζρεια.
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με βάςθ τθν εξζλιξθ των διαχρονικϊν ςτοιχείων από το 2007 ζωσ το 2013 ςυνεκτιμϊντασ και τθν
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αντίςτοιχθ αναμενόμενθ αφξθςθ του ειςερχόμενου τουριςμοφ.
Εκτιμάται ότι θ αφξθςθ κα είναι ευκζωσ ανάλογθ τθσ αντίςτοιχθσ αναμενόμενθσ αφξθςθσ του ειςερχόμενου τουριςμοφ
δθλαδι 4,2% ςε ετιςια βάςθ. Από το 2007 ζωσ το 2013 αυξικθκαν οι επιςκζπτεσ κατά 177 χιλιάδεσ. Ψθν επόμενθ περίοδο ςε
βάκοσ 10ετίασ με τθν αναβάκμιςθ κα αυξθκοφν κατά 830 χιλιάδεσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
1.7779.000
(2013)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
2.684.4400
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια
Τ3113
Ροςοςτό επιφάνειασ οικοτόπων που βρίςκονται ςε κακεςτϊσ διατιρθςθσ ωσ προσ τθ ςυνολικι επιφάνεια οικοτόπων τθσ
Ρεριφζρειασ
Σριςμόσ
% αναλογία του ακροίςματοσ τθσ ζκταςθσ των περιοχϊν NATURA 2000 για τισ οποίεσ υπάρχουν Χχζδια Δράςθσ για τθν
προςταςία των ειδϊν προτεραιότθτασ ι ζχουν ενταχκεί ωσ Ηϊνεσ Ειδικισ Υροςταςίασ ςτο πλαίςιο χωρικοφ ςχεδιαςμοφ, επί
τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ των περιοχϊν NATURA 2000 τθσ Υεριφζρειασ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται μζςα από ςτοιχεία που αποτυπϊνουν υφιςτάμενεσ υποδομζσ ανάδειξθσ – προςταςίασ
επιςκζψιμων επιφανειϊν οικοτόπων. Ειδικότερα, λιφκθκε υπόψθ ότι περίπου το 15% των εκτάςεων τουσ περιλαμβάνουν
απαραίτθτεσ υποδομζσ. Επίςθσ ςυνεκτιμικθκε θ επιφάνεια των οικοτόπων που υπάγεται ςε κάποιο κεςμοκετθμζνο πλαίςιο
ωσ προσ τον ζλεγχο χριςεων και λειτουργιϊν. Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με βάςθ τισ προτεραιότθτεσ και τισ ανάγκεσ των
οικοτόπων, βάςει του Υλαιςίου Δράςεων Υροτεραιότθτασ (PAF) και τθν εμπειρία από παρόμοιεσ παρεμβάςεισ, ωσ προσ τα
απαιτοφμενα κόςτθ τουσ.
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ τθν επιφάνεια οικοτόπων με ςχζδια διαχείριςθσ κακϊσ και τθν επιφάνεια οικοτόπων
που εμπίπτουν ςε Ηϊνεσ Ειδικισ Υροςταςίασ ςτο πλαίςιο χωρικοφ ςχεδιαςμοφ ςτο επίπεδο των Διμων Θ τιμι ςτόχοσ
προςδιορίηεται με βάςθ τισ προτεραιότθτεσ και τισ ανάγκεσ των οικοτόπων, βάςει του Υλαιςίου Δράςεων Υροτεραιότθτασ
(PAF).
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
34%
(2010)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
54%
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια
Τ3114
Αναλογία τθσ ζκταςθσ που υπάγεται ςε κεςμοκετθμζνο χωρικό ςχεδιαςμό ωσ προσ τθ ςυνολικι ζκταςθ τθσ Ρεριφζρειασ
Σριςμόσ
% αναλογία του ακροίςματοσ τθσ ζκταςθσ των διμων που διακζτουν Ψοπικά Χωρικά Χχζδια εγκεκριμζνα ι ςε διαδικαςία
ζγκριςθσ, επί τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ Υεριφζρειασ.

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία του Υεριφερειακοφ Υλαιςίου Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειφόρου
Ανάπτυξθσ Ξριτθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο κόςτοσ/εκτάριο, ζργων προθγοφμενων περιόδων και κατευκφνςεων του
ΩΥΕΞΑ, κακϊσ και τθν προτεραιοποίθςθ Διμων που περιλαμβάνουν ςτθν ζκταςι του μεγάλεσ επιφάνειεσ NATURA 2000.
Επιςθμαίνεται ότι με βάςθ το Ρ. 4269/2014 για τθν Χωροταξικι – Υολεοδομικι Πεταρρφκμιςθ, τα χωρικά ςχζδια ςτο επίπεδο
των Διμων, καλφπτουν το ςφνολο τθσ ζκταςθσ των Διμων και ζχουν κανονιςτικό χαρακτιρα, μια και εγκρίνονται με
Υροεδρικά Διατάγματα. Χτθ λογικι αυτι ςτο πλαίςιο ζγκριςθσ χωρικϊν ςχεδίων, ςυμπεριλαμβάνονται και ηϊνεσ προςταςίασ
οικολογικά ευαίςκθτων περιοχϊν.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
60,90% (2013)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
90%
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
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1.

με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια

Τ3115
Μείωςθ αερίων κερμοκθπίου ωσ αποτζλεςμα των δράςεων των ςτόχων των Ρρογραμμάτων (ΣΕΣ)
Σριςμόσ
Πείωςθ αερίων κερμοκθπίου (τόνοι ιςοδφναμου CO2), (δείκτθσ Εκνικοφ Επιπζδου (ΩΥΕΞΑ)).
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σι τιμζσ βάςθσ – ςτόχου, αφοροφν ςτο Εκνικό Επίπεδο. Θ τιμι βάςθσ για το 2012 ζχει υπολογιςτεί ςφμφωνα με τα ιςχφοντα
για το ΧΕΔΕ το 2012. Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ το πεδίο εφαρμογισ ΧΕΔΕ κατά τθν περίοδο 2013 –
2020.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
48.726.297
(2012)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
58.858.799
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια
Τ3116
Απαιτοφμενοσ χρόνοσ μετακίνθςθσ από το νότιο ςτο βόρειο τμιμα τθσ Ρεριφζρειασ
Σριςμόσ
Σ μζγιςτοσ απαιτοφμενοσ χρόνοσ μετακίνθςθσ κατά μικοσ κακζτου άξονα από το νότιο προσ το βόρειο τμιμα τθσ
Υεριφζρειασ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία των αρμόδιων φορζων και τισ καταγραφόμενεσ ςιμερα μζςεσ ταχφτθτεσ.
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αφξθςθ τθσ μζςθσ ταχφτθτασ)
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
85
(2014)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
55
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια
Τ3117
Ετιςια δυναμικότθτα δομϊν ςε επίπεδο διμων
Σριςμόσ
Υλικοσ βρεφϊν και νθπίων που φιλοξενοφνται ςε ετιςια βάςθ ςε Δθμοτικοφσ παιδικοφσ ςτακμοφσ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία αιτιςεων που καταγράφει θ ΕΕΨΑΑ, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
"Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ" για το ζτοσ 2014-2015.
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ αρχικζσ εκτιμιςεισ που υπάρχουν ςτο επίπεδο των Διμων, για τθν κάλυψθ αναγκϊν
φροντίδασ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ. Θ τιμι ςτόχοσ κα επαναπροςεγγιςτεί με βάςθ τθν αναλυτικι καταγραφι αναγκϊν
που διενεργείτε από τθν Υεριφζρεια ςτουσ Διμουσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
4.750
(2014)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
4.910
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια
Τ3118
Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ (Ρρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια, Τριτοβάκμια)
Σριςμόσ
Απόλυτοσ αρικμόσ των επιςκζψεων ανά ζτοσ ςε δομζσ υγείασ (Υρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια, Ψριτοβάκμια).
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία του ΕΧΩΡΕΨ και θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ διαχρονικζσ ςειρζσ.
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
1.487.649
(2014)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
1.566.908
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια
Τ3119
Ετιςιοσ μζςοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά ςχολικι μονάδα
Σριςμόσ
Αναλογία των μακθτϊν (Ρθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια, Οφκεια, ΕΥΑΟ), επί του πλικουσ των ςχολικϊν μονάδων.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ, των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και EUROSTAT για το
ςχολικό ζτοσ 2013-2014.
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ:
• τθ διαχρονικι εξζλιξθ του δείκτθ (ςτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ),
• ςτοιχεία για τθν κατάςταςθ των υποδομϊν των Διμων από καταγραφζσ τθσ ΕΕΨΑΑ, «οι Διμοι ςε αρικμοφσ» για το 2012
• προβλθμάτων που δθμιουργικθκαν ςτισ υποδομζσ των ςχολικϊν μονάδων μετά το 2011 λόγω ςυγχϊνευςθσ / κατάργθςθσ
ςχολείων αλλά και τθσ υποχρεωτικισ πλζον εγγραφισ των παιδιϊν ςτα νθπιαγωγεία.
Σ δείκτθσ μπορεί να εξειδικευκεί με βάςθ ζρευνα των υποδομϊν που κα γίνει ςτο επίπεδο των Διμων, κακϊσ και με τθν
αξιοποίθςθ ςτοιχείων για τισ ςχολικζσ αίκουςεσ και του άλλουσ υποςτθρικτικοφσ χϊρουσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
97
(2013)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
95
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια
Τ3120
Αρικμόσ μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα χρόνο μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ
Σριςμόσ
Ρζεσ επιχειριςεισ που ιδρφονται ςτουσ τομείσ τθσ «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ».
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Από ςχετικζσ ζρευνεσ τθσ τρζχουςασ Υρογραμματικισ Υεριόδου για τον Ευρωπαϊκό νότο το ποςοςτό των ιδρυόμενων
επιχειριςεων που λειτουργοφν ζνα χρόνο μετά είναι 77%.
Γίνεται θ παραδοχι ότι το ποςοςτό αυτό ιςχφει και για τθν Ελλάδα ςτθν τρζχουςα Υρογραμματικι Υερίοδο, ενϊ παράλλθλα
επιδιϊκεται θ αφξθςι του ςτο 80% για τθν Υρογραμματικι Υερίοδο 2014-2020.
Θ τιμι βάςθσ και ςτόχου, υπολογίηεται επί τθσ τιμισ του δείκτθ εκροϊν Ψ3005 "Αρικμόσ επιχειρθματικϊν ςχεδίων που
χρθματοδοτοφνται" που προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο κόςτοσ από τθν τρζχουςα Υρογραμματικι Υερίοδο.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
68
(2014)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
70
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε τρία χρόνια
Τ3121
Επιχειριςεισ που βελτιϊνουν τθν ανταγωνιςτικότθτα τουσ
Σριςμόσ
Πικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ "Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ" και ενιςχφουν τθν
ανταγωνιςτικότθτά τουσ, μζςα από τθν εξειδίκευςθ του εργατικοφ δυναμικοφ ι και των επιχειρθματιϊν.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθ ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο μζγεκοσ απαςχόλθςθσ των επιχειριςεων τθσ Ξριτθσ και τθν εμπειρία
από τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων παρεμβάςεων ςε προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ, όπωσ αποτυπϊνεται από τον
δείκτθ εκροϊν CO23 "Αρικμόσ υποςτθριηόμενων πολφ μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων
ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων και επιχειριςεων τθσ κοινωνικισ οικονομίασ".

310

Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ τθν ποςοςτιαία ςυμμετοχι (17%) των κλάδων τθσ «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ» ςτα
προγράμματα επιχειρθματικότθτασ του ΣΑΕΔ, που αυξάνεται ςε 100% για τθν τιμι ςτόχο, με τθν ζννοια ότι ςτθ νζα
Υρογραμματικι Υερίοδο επιχειρείται ςτοχευμζνθ παρζμβαςθ ςε επιλεγμζνουσ τομείσ τθσ «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
37
(2014)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
220
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3122
Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ που κατζχουν κζςθ
απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ εντόσ ζξι μθνϊν από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ
Σριςμόσ
«Πειονεκτοφντα άτομα» όπωσ ορίηονται ςτουσ δείκτεσ εκροϊν CO12-CO17:«Χυμμετοχι ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ» όπωσ
ορίηεται ςτο δείκτθ CR02«απόκτθςθ εξειδίκευςθσ» όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ CR03«κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τουσ αυτοαπαςχόλθςθσ» όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ εκροϊν CO05.«μετά τθ λιξθ τουσ ςυμμετοχισ» κεωρείται το διάςτθμα
αμζςωσ μετά τθν θμερομθνία εξόδου του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ ζωσ max. 4 εβδομάδεσ μετά.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Από τα ςτοιχεία υλοποίθςθσ των ΨΣΥΕΞΣ για τθν Ξριτθ προκφπτει ζνα μζςο ποςοςτό των ωφελουμζνων (21%) που
βελτιϊνουν τισ ςυνκικεσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, που είναι υψθλότερο από τον Εκνικό μζςο όρο. Επιδιϊκεται θ αφξθςθ
αυτοφ του ποςοςτοφ ςε 35% για τθν Υρογραμματικι Υερίοδο 2014-2020.
Θ τιμι βάςθσ και ςτόχου, προςδιορίηεται επί τθσ τιμισ του δείκτθ εκροϊν CO01 "Άνεργοι ςυμπεριλαμβανομζνων των
μακροχρόνια ανζργων" όπωσ αυτι προςδιορίηεται ςτισ Επενδυτικζσ Υροτεραιότθτεσ 9βi και 9βvi αντίςτοιχα, με βάςθ τισ
προαναφερόμενεσ παραδοχζσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
462
(2014)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
770
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε τρία χρόνια
Τ3123
Μειονεκτοφντα άτομα με ευκφνθ φροντίδασ παιδιϊν που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ,που αποκτοφν
εξειδίκευςθ που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ εντόσ ζξι μθνϊν από τθ λιξθ
τθσ ςυμμετοχισ τουσ
Σριςμόσ
«Πειονεκτοφντα άτομα» όπωσ ορίηονται ςτουσ δείκτεσ εκροϊν CO12-CO17:«Χυμμετοχι ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ» όπωσ
ορίηεται ςτο δείκτθ CR02«απόκτθςθ εξειδίκευςθσ» όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ CR03«κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τουσ αυτοαπαςχόλθςθσ» όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ εκροϊν CO05.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Από τα ςτοιχεία του Υρογράμματοσ «Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ» προκφπτει ότι οι ωφελοφμενοι (ςτο
ςφνολό τουσ γυναίκεσ) ιταν ςε ποςοςτό 62%εργαηόμενεσ και 38% άνεργεσ που βρικαν απαςχόλθςθ ςε ποςοςτό 17%.
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται με βάςθ αυτζσ τισ παραδοχζσ, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν παραδοχι ότι οι άνεργεσ
γυναίκεσ κα ανζρχονται ςτο 40% και από αυτζσ το 20% κα βρει απαςχόλθςθ επί τθσ τιμισ του αντίςτοιχου δείκτθ εκροϊν
T3006 "Πειονεκτοφντα άτομα που ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ παιδιϊν".
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
822
(2014)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
816
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3124
Μειονεκτοφντα άτομα που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που
αποκτοφν εξειδίκευςθ που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ αμζςωσ μετά τθ
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ
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Σριςμόσ
«Πειονεκτοφντα άτομα» όπωσ ορίηονται ςτουσ δείκτεσ εκροϊν CO12-CO17:«Χε αναηιτθςθ εργαςίασ» όπωσ ορίηεται ςτο
δείκτθ CR01«Χυμμετοχι ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ» όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ CR02«απόκτθςθ εξειδίκευςθσ» όπωσ ορίηεται
ςτο δείκτθ CR03«κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τουσ αυτοαπαςχόλθςθσ» όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ εκροϊν
CO05.«μετά τθ λιξθ τουσ ςυμμετοχισ» κεωρείται το διάςτθμα αμζςωσ μετά τθν θμερομθνία εξόδου του ςυμμετζχοντα από
τθν πράξθ ζωσ max. 4 εβδομάδεσ μετά.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Από τα ςτοιχεία λειτουργίασ των κζντρων ςτιριξθσ, προκφπτει ότι βελτιϊνουν τισ ςυνκικεσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ το
8,5% των ωφελουμζνων.
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία του κζντρου ςτιριξθσ, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν παραδοχι ότι το
15% των ωφελουμζνων κα βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, με βάςθ τθν τιμι του δείκτθ εκροϊν CO15
"Πετανάςτεσ ςυμμετζχοντεσ αλλοδαπισ προζλευςθσ, μειονότθτεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων
όπωσ οι Φομ)".
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
20
(2014)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
36
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3125
Ρλθκυςμόσ ευπακϊν ομάδων που λαμβάνουν προθγμζνεσ υπθρεςίεσ
Σριςμόσ

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμζσ βάςθσ και ςτόχου κα προςεγγιςτοφν, επί των τιμϊν των δεικτϊν εκροϊν CO15 "Πετανάςτεσ ςυμμετζχοντεσ
αλλοδαπισ προζλευςθσ, μειονότθτεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων όπωσ οι Φομ)" και CO16
"ςυμμετζχοντεσ με αναπθρία", ςφμφωνα με το ςχετικό χρονοδιάγραμμα.
Κα αξιοποιθκοφν ςτοιχεία που κα καταγραφοφν ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ για τθν «χαρτογράφθςθ τθσ φτϊχειασ» αλλά και τθσ
λειτουργίασ του «Υεριφερειακοφ μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ των αναγκϊν τθσ αγοράσ ςε κζςεισ εργαςίασ και δεξιότθτεσ».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε τρία χρόνια
Τ3126
Ροςοςτό κάλυψθσ των δράςεων υγείασ - πρόνοιασ επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν που διαβιοφν κάτω από το όριο
τθσ φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ
Σριςμόσ
% αναλογία αναςφάλιςτων πολιτϊν (περιλαμβάνονται και τα προςτατευόμενα μζλθ) που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ υγείασ πρόνοιασ *100 ωσ προσ το ςφνολο των πολιτϊν τθσ Υεριφζρειασ που βρίςκονται ςε κίνδυνο φτϊχειασ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Πε βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ΘΔΛΞΑ Α.Ε. υπολογίηονται οι αναςφάλιςτοι. Ωιοκετείται ο δείκτθσ για κίνδυνο φτϊχειασ ςτο επίπεδο
τθσ υπερπεριφζρειασ (23,6%).
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται από τρζχοντα ςτοιχεία τθσ ΘΔΛΞΑ Α.Ε. για το 2014 με βάςθ τισ παραπάνω παραδοχζσ.
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με βάςθ τον αντίςτοιχο δείκτθ εκροισ, T3007 "Πειονεκτοφντα άτομα που ωφελοφνται από
υπθρεςίεσ υγείασ – πρόνοιασ", με τισ ίδιεσ παραδοχζσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
2,08
(2014)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
6,83
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3127
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Κοινωνικζσ επιχειριςεισ που θ λειτουργίασ τουσ ςυνεχίηεται ζνα χρόνο μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ
Σριςμόσ
Υλικοσ πιςτοποιθμζνων επιχειριςεων ΞΣ από το μθτρϊο του Ωπουργείου Εργαςίασ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ, ςτόχου υπολογίηεται επί τθσ τιμισ του δείκτθ εκροϊν T3008 "Αρικμόσ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων για κοινωνικζσ
επιχειριςεισ που χρθματοδοτοφνται" Για τθν τιμι βάςθσ ο ςυντελεςτισ βιωςιμότθτασ είναι 68%, ποςοςτό που προςδιορίηεται
με βάςθ ςχετικά ςτοιχεία για επιχειριςεισ ΞΣ ςε Ευρωπαϊκζσ Χϊρεσ (ςυνεκτιμϊντασ και τθν διατιρθςθ των κζςεων
απαςχόλθςθσ) κακϊσ και ςτοιχεία ερευνϊν ςε επιχειριςεισ ανζργων ςτθν Ελλάδα, που δείχνουν ότι 3 ςτισ 4 επιχειριςεισ
καταφζρνουν να διατθρθκοφν ςε λειτουργία.
Για τθν τιμι ςτόχο, επιδιϊκεται θ αφξθςι του ποςοςτοφ βιωςιμότθτασ ςτο 80%, με δεδομζνο ότι υπάρχει εμπειρία
υλοποίθςθσ τθσ τρζχουςασ Υρογραμματικισ Υεριόδου, ενϊ παράλλθλα διαμορφϊνονται μθχανιςμοί υποςτιριξθσ και
παρακολοφκθςθσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ
17
(2014)
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ
20
(2023)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε τρία χρόνια

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ
Τ3001
Αρικμόσ φορζων και οργανιςμϊν του Δθμοςίου και ευρφτερου Δθμοςίου τομζα που ενιςχφονται
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ μετράει του φορείσ του δθμοςίου ι του ευρφτερου δθμόςιου τομζα που αναπτφςουν υπθρεςίεσ ΨΥΕ προσ τουσ
πολίτεσ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν μζκοδο του μοναδιαίου κόςτουσ. Ψο μζςο κόςτοσ ανά ζργο από τα ςτοιχεία παρόμοιων
ζργων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ 2007-2013 ανζρχεται ςτα 300.000 ΕΩΦΩ (ζνα ζργο αντιςτοιχεί ςε ζνα φορζα).
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Αντιςτοιχεί ςτισ ΞΥ 78 και 79 με Υ/Ω 5.724.418,75
Ψο μζςο κόςτοσ ανά ζργο από τα ςτοιχεία παρόμοιων ζργων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ 2007-2013 ανζρχεται
ςτα 300.000 ΕΩΦΩ (ζνα ζργο αντιςτοιχεί ςε ζνα φορζα)
Ψιμι Χτόχοσ : 5.724.418,75 : 300.000 = 19,1 ζργα (19 φορείσ)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3002
Αρικμόσ ςυνεργαςιϊν φορζων - επιχειριςεων - ερευνθτικϊν ιδρυμάτων
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ μετράει τον αρικμό των ςυνεργαςιϊν φορεϊν - επιχειριςεων και ερευνθτικϊν - εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων. Ξάκε
φορζασ ι ίδρυμα μπορεί να ςυμμετζχει ςε παραπάνω από μια ςυνεργαςία.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν μζκοδο του μοναδιαίου κόςτουσ. Ωπολογίηεται μζςθ χρθματοδότθςθ με 100.000 ΕΩΦΩ ανά
ζργο.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Αντιςτοιχεί ςτθν ΞΥ 65 με Υ/Ω 2.000.000,00
Ωπολογίηεται μζςθ χρθματοδότθςθ με 100.000 ΕΩΦΩ ανά ζργο
Ψιμι Χτόχοσ : 2.000.000 : 100.000 = 20 ςυνεργαςίεσ (20)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
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1.

με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο

Τ3003
Ρλθκυςμόσ που ωφελείται από ζργα πρόλθψθσ και διαχείριςθσ κινδφνων
Σριςμόσ
Υλθκυςμόσ μίασ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ που αναμζνεται να ωφελθκεί από τισ ζργα πρόλθψθσ και διαχείριςθσ κινδφνων.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Πε δεδομζνο τον Υεριφερειακό χαρακτιρα των δράςεων, ωσ τιμι του δείκτθ προςδιορίηεται ο πλθκυςμόσ του 2011.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Αντιςτοιχεί ςτισ ΞΥ 87 και 88 με Υ/Ω 22.854.788,55
Ωπολογίηεται το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ Ξριτθσ που ανζρχεται ςε 623.065 άτομα (απογραφι 2011), αφοφ οι δράςεισ που
κα χρθματοδοτθκοφν είναι περιφερειακισ εμβζλειασ και αφοροφν ςτο ςφνολο των κατοίκων τθσ Ξριτθσ.
Ψιμι Χτόχοσ : (623.000 άτομα)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3004
Δυναμικότθτα των υποδομϊν πρόνοιασ που ενιςχφονται
Σριςμόσ
Αρικμόσ Ατόμων που ωφελοφνται από υποδομζσ πρόνοιασ που καταςκευάηονται. Υεριλαμβάνεται θ καταςκευι και θ
επζκταςθ ςυμπλιρωςθ ι και θ προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των δομϊν.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν μζκοδο του μοναδιαίου κόςτουσ. Ωπολογίηεται ωσ μζςο κόςτοσ υποδομϊν πρόνοιασ ςε
ςχζςθ με τθν δυναμικότθτα τουσ ςτο τρζχον επιχειρθςιακό πρόγραμμα (ΥΕΥ Ξριτθσ & Ριςων Αιγαίου 2007-2013).Ειδικότερα
για το υπολογιςμό του Δείκτθ εξετάηονται 6 ζργα με μζςο κόςτοσ καταςκευισ ανά ωφελοφμενο άτομο τα 40.000 ευρϊ
(περίπου).
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Ωπολογίηεται ωσ μζςο κόςτοσ υποδομϊν πρόνοιασ ςε ςχζςθ με τθν δυναμικότθτα τουσ ςτο τρζχον επιχειρθςιακό πρόγραμμα
(ΥΕΥ Ξριτθσ & Ριςων Αιγαίου 2007-2013).
Ειδικότερα για το υπολογιςμό του Δείκτθ εξετάηονται 6 ζργα με μζςο κόςτοσ καταςκευισ ανά ωφελοφμενο άτομο τα 40.000
ευρϊ (περίπου).
Ψιμι Χτόχοσ : 4.000.000 : 40.000 = 100 άτομα (100 άτομα)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3005
Αρικμόσ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων που χρθματοδοτοφνται
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ μετρά το αρικμό των επιχειρθςιακϊν ςχεδίων που κα χρθματοδοτθκοφν και που οδθγεί ςτθν δθμιουργία
επιχείρθςθσ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν μζκοδο του μοναδιαίου κόςτουσ. Ωπολογίηεται ωσ μζςο κόςτοσ ανά ςχζδιο για τθν
δθμιουργία επιχείρθςθσ (ΡΕΕ) 22.664 ΕΩΦΩ (αναγωγι από εφαρμογι αντίςτοιχων δράςεων ΨΥΑ – Γ’ ΞΥΧ – Χτοιχεία από
υλοποίθςθ αντίςτοιχων δράςεων ςτο ΕΧΥΑ).
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Αντιςτοιχεί ςτθν ΞΥ 104 με Υ/Ω 2.000.000,00
Ωπολογίηεται ωσ μζςο κόςτοσ ανά ςχζδιο για τθν δθμιουργία επιχείρθςθσ (ΡΕΕ) 22.664 ΕΩΦΩ (αναγωγι από εφαρμογι
αντίςτοιχων δράςεων ΨΥΑ – Γ’ ΞΥΧ – Χτοιχεία από υλοποίθςθ αντίςτοιχων δράςεων ςτο ΕΧΥΑ)
Ψιμι Χτόχοσ : 2.000.000 : 22.664 = 88,2 ςχζδια (88)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3006
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Μειονεκτοφντα άτομα που ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ παιδιϊν
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ μετράει τον αρικμό των μειονεκτοφντων ατόμων που ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ παιδιϊν και ςυμμετζχουν ςε
αντίςτοιχεσ δράςεισ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν μζκοδο του μοναδιαίου κόςτουσ. Ωπολογίηεται από τθν λειτουργία
βρεφονθπιακϊν/παιδικϊν ςτακμϊν 2500 ετιςιο κόςτοσ ανά ωφελοφμενο Χ 6 χρόνια (ςτοιχεία προγράμματοσ που
υλοποιείται).
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Αντιςτοιχεί ςε μζροσ τθσ ΞΥ 109 με Υ/Ω 18.000.000,00
Ωπολογίηεται από τθν λειτουργία βρεφονθπιακϊν/παιδικϊν ςτακμϊν 2500 ετιςιο κόςτοσ ανά ωφελοφμενο Χ 6 χρόνια
Ψιμι Χτόχοσ : 18.000.000/6/2500 = 1200 (360 ΑΡΔΦΕΧ – 840 ΓΩΡΑΛΞΕΧ)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3007
Μειονεκτοφντα άτομα που οφελοφνται από παροχι υπθρεςιϊν υγείασ - πρόνοιασ
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ μετράει τον αρικμό των μειονεκτοφντων ατόμων που ςυμμετζχουν ςε αντίςτοιχεσ δράςεισ υγείασ - πρόνοιασ
(φτϊχειασ).
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν μζκοδο του μοναδιαίου κόςτουσ. - Ξόςτοσ ανά άτομο ανά ζτοσ 350 ΕΩΦΩ * 6 ζτθ
παρζμβαςθσ = 2100 (Χτοιχεία Helth safety net)
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Αντιςτοιχεί ςτθν ΞΥ 112 με Υ/Ω 24.000.000,00
Από ςτοιχεία του Ωπουργείου Ωγείασ
Ξόςτοσ ανά άτομο ανά ζτοσ 350 ΕΩΦΩ * 6 ζτθ παρζμβαςθσ = 2100
Χυνολικό κόςτοσ : 24.000.000 : 2100 = 11.428 (11.000 άτομα)
Ψιμι Χτόχοσ : (11.000 άτομα) - 4400 ΑΡΔΦΕΧ – 6600 ΓΩΡΑΛΞΕΧ
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3008
Αρικμόσ Επιχειρθςιακϊν Σχεδίων για κοινωνικζσ επιχειριςεισ που χρθματοδοτοφνται
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ μετρά το αρικμό των επιχειρθςιακϊν ςχεδίων που κα χρθματοδοτθκοφν και που οδθγεί ςτθν δθμιουργία μιασ
κοινωνικισ επιχείρθςθσ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν μζκοδο του μοναδιαίου κόςτουσ. Ωπολογίηεται με μζςο κόςτοσ ανά επιχειρθςιακό ςχζδιο
τισ 200.000 ΕΩΦΩ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Αντιςτοιχεί ςτθν ΞΥ 113 με Υ/Ω 5.000.000,00
Ωπολογίηεται με μζςο κόςτοσ ανά επιχειρθςιακό ςχζδιο τισ 200.000 ΕΩΦΩ
Ψιμι Χτόχοσ : 5.000.000 : 200.000 = 25 επιχειρθςιακά ςχζδια (25)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3009
Μελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ - αξιολογιςεισ
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ μετρά το αρικμό Πελετϊν – εμπειρογνωμοςυνϊν – ερευνϊν – αξιολογιςεων που κα υλοποιθκοφν κατά τθν
διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ.
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Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Από τθν εμπειρία υλοποίθςθσ παρόμοιων παρεμβάςεων ςε προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ Υεριόδουσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Χωρίσ Επενδυτικι Υροτεραιότθτα
Αντιςτοιχεί ςτισ ΞΥ 121 - 122 με Υ/Ω 3.375.000,00
Ωπολογίηεται ςτθ βάςθ των υλοποιικζντων αντίςτοιχων ζργων τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου
Ψιμι Χτόχοσ : 25
Χωρίσ Επενδυτικι Υροτεραιότθτα
Αντιςτοιχεί ςτισ ΞΥ 121 - 122 με Υ/Ω 1.000.000,00
Ψιμι Χτόχοσ : 7
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3010
Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ μετρά το αρικμό των δράςεων πλθροφόρθςθσ - ενθμζρωςθσ (διαφθμιςτικζσ εκςτρατείεσ) που κα υλοποιθκοφν κατά
τθν διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Από τθν εμπειρία υλοποίθςθσ παρόμοιων παρεμβάςεων ςε προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ Υεριόδουσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Χωρίσ Επενδυτικι Υροτεραιότθτα
Αντιςτοιχεί ςτθν ΞΥ 123 με Υ/Ω 1.000.000,00
Ωπολογίηεται ςτθ βάςθ των υλοποιικζντων αντίςτοιχων ζργων τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου
Ψιμι Χτόχοσ : 5 δράςεισ
Χωρίσ Επενδυτικι Υροτεραιότθτα
Αντιςτοιχεί ςτθν ΞΥ 123 με Υ/Ω 340.282,50
Ψιμι Χτόχοσ : 2 δράςεισ
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3011
Ροςοςτό των δικαιοφχων που υποςτθρίηονται - εκπαιδεφονται ςε κζματα δθμοςίων ςυμβάςεων, κρατικϊν ενιςχφςεων,
περιβάλλοντοσ κλπ
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ μετρά το ποςοςτό των δικαιοφχων ςε ςχζςθ με το ςυνολικό αρικμό τουσ που κα τφχουν υποςτιριξθσ-εκπαίδευςθσ
μζςω δράςεων τθσ Ψεχνικισ Βοικειασ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Από τθν εμπειρία υλοποίθςθσ παρόμοιων παρεμβάςεων ςε προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ Υεριόδουσ.

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Χωρίσ Επενδυτικι Υροτεραιότθτα
Ωπολογίηεται ότι κα εκπαιδευτεί – υποςτθριχκεί το 50% των δυνθτικϊν δικαιοφχων του ΥΕΥ
Ψιμι Χτόχοσ : 50 %
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3012
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Ροςοςτό των δικαιοφχων που υποςτθρίηονται - εκπαιδεφονται ςε κζματα ΕΚΤ
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ μετρά το ποςοςτό των δικαιοφχων ςε ςχζςθ με το ςυνολικό αρικμό τουσ που κα τφχουν υποςτιριξθσ-εκπαίδευςθσ
μζςω δράςεων τθσ Ψεχνικισ Βοικειασ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Από τθν εμπειρία υλοποίθςθσ παρόμοιων παρεμβάςεων ςε προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ Υεριόδουσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Χωρίσ Επενδυτικι Υροτεραιότθτα
Ωπολογίηεται ότι κα εκπαιδευτεί – υποςτθριχκεί το ςφνολο των δυνθτικϊν δικαιοφχων ΕΞΨ του ΥΕΥ
Ψιμι Χτόχοσ : 100 %
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
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ΡΕΡ ΝΟΤΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ
ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Τ3501
Δθμοςιεφςεισ ερευνθτϊν
Σριςμόσ
Σ αρικμόσ των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων υπολογίηεται ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ, ανά κατθγορία φορζων / φορζα, ανά
επιςτθμονικό επίπεδο και υποδθλϊνει τον όγκο παραγωγισ των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ψα Υανεπιςτιμια είναι θ κατθγορία φορζων που παράγει τισ περιςςότερεσ δθμοςιεφςεισ τθσ χϊρασ. Χτισ δθμοςιεφςεισ των
Υανεπιςτθμίων προςμετρϊνται και οι δθμοςιεφςεισ των οικείων Υανεπιςτθμιακϊν Ροςοκομείων και των Ερευνθτικϊν
Υανεπιςτθμιακϊν Λνςτιτοφτων. Σ δείκτθσ που χρθςιμοποιείται αναφζρεται ςτισ δθμοςιεφςεισ του Υανεπιςτιμιου Αιγαίου και θ
μζτρθςι του γίνεται από το Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ. Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ζχει ωσ περίοδο αναφοράσ τισ δθμοςιεφςεισ
του Υανεπιςτθμίου Αιγαίου για τθν περίοδο 2006-2010.
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ενίςχυςθσ ερευνθτικϊν υποδομϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ
ςτρατθγικισ τθσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο,
το αποτζλεςμα των ςχετικϊν δράςεων αναβάκμιςθσ, ςυμπλιρωςθσ, επζκταςθσ ι / και δθμιουργίασ ερευνθτικϊν υποδομϊν ςτο
Ρότιο Αιγαίο και τθν ανάπτυξθ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ τθσ ςτρατθγικισ ζξυπνθσ
εξειδίκευςθσ ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Ενίςχυςθ του ερευνθτικοφ ιςτοφ τθσ Υεριφζρειασ, με τθ δθμιουργία ερευνθτικισ
υποδομισ ςε πεδία απαραίτθτα για τθν αξιοποίθςθ των παραγωγικϊν και οικονομικϊν δυνατοτιτων τθσ Υεριφζρειασ ςτουσ
τομείσ τθσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Για τθν τιμι βάςθσ, λαμβάνονται υπόψθ τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία αρικμοφ δθμοςιεφςεων, που αναφζρονται ςτο ζτοσ 2010.
Για τθν τιμι ςτόχο, θ εκτίμθςθ γίνεται βάςει μοντζλου ςτατιςτικισ πρόβλεψθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το μζςο ρυκμό μεταβολισ
των δθμοςιεφςεων τθσ πενταετίασ 2006
-2010.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία από Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ

Τ3535
Δαπάνθ των επιχειριςεων για Ε&Α
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ μετρά το ςφνολο των επενδφςεων των επιχειριςεων ςε ζρευνα και ανάπτυξθ, ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι τομι.
Υεριλαμβάνονται και οι τυχόν δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται εκτόσ των επιχειριςεων, εφόςον υποςτθρίηουν τισ δαπάνεσ ςε
Ε & Α π.χ. αγορά προμθκειϊν. Σ δείκτθσ αφορά τόςο ςε τρζχουςεσ όςο και ςε κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ενίςχυςθσ επενδφςεων ςε υφιςτάμενεσ και υπό ςφςταςθ επιχειριςεισ
ςτθν καινοτομία, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο,
το αποτζλεςμα των ςχετικϊν δράςεων που προαναφζρκθκαν και υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου " Ανάπτυξθ και
ενςωμάτωςθ καινοτομιϊν από τισ επιχειριςεισ και ανάπτυξθ ποιοτικισ επιχειρθματικότθτασ ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ
Υεριφζρειασ ςφμφωνα με τθ ςτρατθγικι τθσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ"
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
H τιμι βάςθσ ςτθρίηεται ςτα νεϊτερα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ Eurostat ςε επίπεδο NUTS 2. Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου,
ελιφκθ υπόψθ θ εκτιμϊμενθ κατανομι πόρων από το Υρόγραμμα Ροτίου Αιγαίου, τθσ τάξθσ των 2,5 εκατ. € δθμόςια δαπάνθ,
πλζον των πόρων που κα διατεκοφν από το ΕΥΑΡΕΞ, φκάνοντασ ςυνολικά τα 4,1 εκατ. €. Αν ςυμπεριλθφκεί και θ ιδιωτικι
ςυμμετοχι, οι πόροι που αντιςτοιχοφν ςτισ δράςεισ που ςχετίηονται με το δείκτθ ανζρχονται περίπου ςτα 8 εκατ. €. Πε τθν
παραδοχι ότι θ ενεργοποίθςθ των ςχετικϊν δράςεων κα εκκινιςει το 2015, οι πόροι κατανζμονται ςε μια περίοδο εξαετίασ
(2015-2020).
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει ωσ ο λόγοσ των ςυνολικϊν διατικζμενων πόρων κατά τθν εξαετία ιτοι 8/6=1,35 εκατ. €.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία Eurostat με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3503
Επιχειριςεισ που διακζτουν κεφάλαια για ΤΡΕ
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ μετρά το ποςοςτό των επιχειριςεων (ιτοι τον αρικμό των επιχειριςεων που ζκαναν επενδφςεισ ςε ΨΥΕ ωσ προσ το
ςφνολο των επιχειριςεων του δείγματοσ) που κατά το ζτοσ 2011 ζκαναν επενδφςεισ ςε ΨΥΕ *λογιςμικό (software), εξοπλιςμό
(hardware), προςωπικό (προςλιψεισ ι εκπαίδευςθ) και υπθρεςίεσ+. Χτθρίηεται ςε ζρευνα που διεξιχκθ ςε δείγμα 350
ελλθνικϊν επιχειριςεων του κλάδου ΨΥΕ, αντιπροςωπευτικά επιλεγμζνεσ ωσ προσ το μζγεκόσ τουσ (πλικοσ απαςχολουμζνων),
τον ειδικότερο κλάδο δραςτθριότθτασ και τα γεωγραφικά διαμερίςματα (ζδρα τθσ επιχείρθςθσ) τθσ Χϊρασ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με δράςεισ ενίςχυςθσ των επιχειριςεων τθσ Υεριφζρειασ για αξιοποίθςθ των ΨΥΕ .
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο,
το αποτζλεςμα των ςχετικϊν παρεμβάςεων, που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Αξιοποίθςθ από τισ
επιχειριςεισ των ΨΥΕ για τθ δθμιουργία νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν και τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ κυρίωσ ςτο
πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ τθσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ.».

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
H τιμι βάςθσ (43,5%) ςτθρίηεται ςτα δεδομζνα τθσ ζρευνασ, που ζγινε για λογαριαςμό τθσ ΞτΥ Α.Ε.
Θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου (52,3%) βαςίςτθκε ςτα δεδομζνα τθσ ζρευνασ πεδίου για τθ Χϊρα, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι για τισ
επιχειριςεισ άνω των 10 ατόμων, πάνω από μια ςτισ δφο διζκεςαν κεφάλαια για ΨΥΕ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία από ΞτΥ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3504
Ρολίτεσ που χρθςιμοποιοφν το διαδφκτιο για πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
Σριςμόσ
Ψα δεδομζνα για τον υπολογιςμό του δείκτθ ςτθρίηονται ςτθν ετιςια ζρευνα που διεξάγει θ Eurostat, μζςω των εκνικϊν
ςτατιςτικϊν οργανιςμϊν, για τθ χριςθ των ICT ςτα νοικοκυριά και ςε ατομικό επίπεδο. Ρα ςθμειωκεί ότι ςτα ςτοιχεία που
δθμοςιοποιεί θ ΕΟΧΨΑΨ, ο δείκτθσ αφορά ςτθν μζτρθςθ των ατόμων που ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, και όχι ςτθ μζτρθςθ
των ατόμων που ζχουν πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ μζςω του διαδικτφου. Για το λόγο αυτό, χρθςιμοποιικθκε ο δείκτθσ
τθσ Eurostat «Individuals who used the internet for interaction with public authorities».
Χτθν Ζρευνα Χριςθσ Ψεχνολογιϊν Υλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ εφαρμόηεται θ μζκοδοσ τθσ τριςταδιακισ
ςτρωματοποιθμζνθσ δειγματολθψίασ με πρωτογενι μονάδα ζρευνασ τθν επιφάνεια (ζνα ι περιςςότερα ενοποιθμζνα
οικοδομικά τετράγωνα), δευτερογενι μονάδα ζρευνασ το νοικοκυριό και τελικι μονάδα ζρευνασ το άτομο θλικίασ 16 – 74 ετϊν.
Οόγω του μεγζκουσ του δείγματοσ, θ ζρευνα αφορά επίπεδο NUTS 1, δθλαδι μεγάλθ γεωγραφικι περιοχι.

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ανάπτυξθσ ψθφιακϊν εφαρμογϊν ςτον τομζα του πολιτιςμοφ, κακϊσ
και με δράςεισ ανάπτυξθσ υποδομισ για υπθρεςίεσ τθλε-εκπαίδευςθσ ςτον τομζα του τουριςμοφ και ανάπτυξθσ και εφαρμογισ
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μεκόδων τθλεϊατρικισ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο,
το αποτζλεςμα του ςυνόλου των ςχετικϊν παρεμβάςεων, που αφοροφν α) ςτθ δθμιουργία e-υπθρεςιϊν και e-περιεχομζνου
που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, τόςο από προςωπικοφσ υπολογιςτζσ, όςο και από ταμπλζτεσ και ζξυπνα τθλζφωνα και κα
υποςτθρίηει τισ μορφζσ τουριςμοφ που κα αναπτυχκοφν ςτθν Υεριφζρεια, β) ςτθν ανάπτυξθ υποδομισ για τθν παροχι
υπθρεςιϊν τθλε-εκπαίδευςθσ για τθν κατάρτιςθ των εργαηομζνων και των επιχειριςεων υπθρεςιϊν τουριςμοφ και γ) ςε
υπθρεςίεσ τθλεϊατρικισ κυρίωσ ςτα απομονωμζνα νθςιά.
Σι δράςεισ αυτζσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Βελτίωςθ των προςφερόμενων προϊόντων & υπθρεςιϊν ΨΥΕ
για τθν αξιοποίθςθ πολιτιςτικϊν πόρων και για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ υγείασ».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Χτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, για τθν τιμι βάςθσ (30%) χρθςιμοποιικθκε ο δείκτθσ για τθν περιοχι NUTS 1 : Ρθςιά ΑιγαίουΞριτθ, με τθν παραδοχι ότι θ Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου ζχει τθν ίδια τιμι για το δείκτθ με τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ξριτθσ
και του Βορείου Αιγαίου.
Για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου (55,3%), ζγινε προβολι τθσ τάςθσ που προκφπτει από τθ διακζςιμθ χρονοςειρά ςτοιχείων
2011-2013.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία από Eurostat-ICT household surveys με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3505
Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία Ραραγωγισ ςε τομείσ τθσ περιφερειακισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ αφορά ςτθν ΑΥΑ ςυγκεκριμζνων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων τθσ Υεριφζρειασ, που ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με
τουσ τομείσ περιφερειακισ εξειδίκευςθσ. Επιλζχκθκαν οι εξισ δραςτθριότθτεσ, όπωσ αναφζρονται ςτα ςτατιςτικά δεδομζνα τθσ
Eurostat : Agriculture, forestry and fishing, Manufacturing, Wholesale and retail trade, transport, accomodation and food service
activities.

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με ενίςχυςθ ίδρυςθσ νζων επιχειριςεων με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία και τθν
εξωςτρζφεια ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Υεριφζρειασ, κακϊσ και με ενίςχυςθ ανάπτυξθσ και εφαρμογισ επιχειρθματικϊν
ςχεδίων υφιςτάμενων επιχειριςεων για ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο,
το αποτζλεςμα του ςυνόλου των ςχετικϊν παρεμβάςεων, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου
"Διεφρυνςθ τθσ αλυςίδασ αξίασ με τθν ανάπτυξθ νζων επιχειριςεων με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία και ςτον εξωςτρεφι
προςανατολιςμό ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ περιφζρειασ".

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ ( 3.502 εκατ. €) ςτθρίχκθκε ςτα ςτοιχεία ΑΥΑ τθσ Eurostat για το ζτοσ 2011. Θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου 4.254
εκατ. €) γίνεται βάςει μοντζλου ςτατιςτικισ πρόβλεψθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ χρονοςειρά ςτοιχείων (2005-2011).
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία από Eurostat με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3506
Εξαγωγζσ επιχειριςεων
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ αφορά ςτο ςφνολο των εξαγωγϊν τθσ Υεριφζρειασ Ροτίου Αιγαίου και ςυμπεριλαμβάνει εξαγωγζσ προσ χϊρεσ τθσ ΕΕ
και εξαγωγζσ προσ τρίτεσ χϊρεσ. Ζχουν περιλθφκεί όλοι οι κλάδοι, πλθν του κλάδου 27 «ΣΦΩΞΨΑ
ΞΑΩΧΛΠΑ,ΟΑΔΛΑ,ΞΕΦΛΑ.ΑΧΦΑΟΨΩΔΕΛΧ,ΩΟ.».
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
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Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τθν ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν μοντζλων, με τθν ενίςχυςθ προπαραςκευαςτικϊν
ενεργειϊν των επιχειριςεων για τθ βελτίωςθ τθσ εξωςτρζφειασ, κακϊσ και με τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι τοπικϊν ςθμάτων
ποιότθτασ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο,
το αποτζλεςμα του ςυνόλου των ςχετικϊν παρεμβάςεων που προαναφζρκθκαν, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του
ειδικοφ ςτόχου "Υροϊκθςθ τθσ πρόςβαςθσ των επιχειριςεων ςτισ εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ".
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ορκότερθ προςζγγιςθ και να μθν υπάρξουν ακραίεσ τιμζσ, τόςο ςτθν προςζγγιςθ τθσ τιμισ
βάςθσ, όςο και ςτθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου, αποκλείεται ο κλάδοσ 27 «ΣΦΩΞΨΑ ΞΑΩΧΛΠΑ,ΟΑΔΛΑ,ΞΕΦΛΑ.ΑΧΦΑΟΨΩΔΕΛΧ,ΩΟ»,
λόγω τθσ πολφ υψθλισ βαρφτθτάσ του ςτο ςφνολο των εξαγωγϊν. Θ τιμι βάςθσ (46,4 εκατ. €) ςτθρίχκθκε ςτα ετιςια ςτοιχεία
τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το 2013. Θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου (48,1 εκατ. €) γίνεται βάςει μοντζλου ςτατιςτικισ πρόβλεψθσ,
λαμβάνοντασ υπόψθ χρονοςειρά ςτοιχείων (2005-2013).

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία από ΕΟΧΨΑΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3507
Ετιςια κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτα δθμόςια κτίρια
Σριςμόσ
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ:
4γ.1.1. Ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των δθμόςιων κτιρίων
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ, ςυγκεντρϊκθκαν ςτοιχεία από τθν ΕΟΧΨΑΨ για τθν ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ
ενζργειασ ςτθ χϊρα, ανά κατθγορία χριςθσ και ανά Υεριφζρεια και κατά τθν περίοδο 2010 – 2012 (δεν υπιρχαν διακζςιμα
ςτοιχεία για τθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ). Από τθν επεξεργαςία αυτϊν των ςτοιχείων προκφπτει ότι ςτον δθμόςιο τομζα
ανικει το 4,1% περίπου του ςυνόλου των κατθγοριϊν χριςεων ενζργειασ ςε επίπεδο χϊρασ. Επίςθσ, ο δθμόςιοσ τομζασ ςτθν
Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου καταναλϊνει το 4,4% περίπου τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ χριςθσ του ςυνόλου τθσ χϊρασ. Ψζλοσ,
γίνεται θ παραδοχι ότι θ θλεκτρικι ενζργεια ςτα δθμόςια κτίρια αποτελεί το 45% περίπου τθσ ςυνολικισ ενζργειασ που
καταναλϊνεται.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Χτθν Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου, θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο δθμόςιο τομζα κατά το 2012 είναι 90.344*103 kWh.
Επομζνωσ, με βάςθ τθν παραδοχι του 45%, θ ςυνολικι κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτο δθμόςιο τομζα τθσ ΥΡΑ είναι
90.344*103/0,45 = 200.765.324 kWh ι 17,26 ktoe, που αποτελεί και τθν τιμι βάςθσ του δείκτθ για το 2012.
Χφμφωνα με τθν Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ γα τθν ενεργειακι απόδοςθ (Δεκζμβριοσ 2013) ο ςτόχοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τθν
περίοδο 2014 – 2020 διαμορφϊνεται ςωρευτικά ςε 3.301,8 ktoe, εκ των οποίων το ςφνολο των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων
είναι ίςο με 893,8 ktoe (2020).
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ κεωρείται ότι ζνα ποςοςτό των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων προζρχεται από
τον δθμόςιο τομζα και επιπλζον, υπολογίηεται το ποςοςτό αυτοφ που αντιςτοιχεί ςτθν Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου (ςφμφωνα
με τισ εκτιμιςεισ που γίνονται παραπάνω για τθ ςυμμετοχι τθσ ΥΡΑ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ αλλά και του δθμοςίου τομζα ςτο
ςφνολο των χριςεων). Πετά από αυτοφσ τουσ υπολογιςμοφσ, προκφπτει ότι θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον δθμόςιο
τομζα τθσ ΥΡΑ κατά το 2020 ιςοφται ςωρευτικά με 1,61 ktoe και επομζνωσ θ ετιςια κατανάλωςθ κα είναι 17,26 – 1,61 = 15,65
ktoe που αποτελεί και τθν τιμι ςτόχου του δείκτθ.
(Χθμείωςθ: οι υπολογιςμοί του ςτόχου ζγιναν για το ζτοσ 2020, κακϊσ ςε αυτό αναφζρονται όλεσ οι εκτιμιςεισ και οι ςτόχοι
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε εκνικό επίπεδο)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία από Ωπουργείο Υαραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε
ζτοσ

Τ3508
Ετιςια εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςτον τομζα τθσ κατοικίασ
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Σριςμόσ
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ:
4γ.1.2. Ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των νοικοκυριϊν
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σι ανωτζρω δράςεισ προβλζπονται ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου του Υρογράμματοσ για εξοικονόμθςθ ενεργειακϊν πόρων &
περιοριςμό τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε δθμόςιεσ υποδομζσ και κατοικίεσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ, ςυγκεντρϊκθκαν ςτοιχεία από τθν ΕΟΧΨΑΨ για τθν ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ
ενζργειασ ςτθ χϊρα, ανά κατθγορία χριςθσ και ανά Υεριφζρεια και κατά τθν περίοδο 2010 – 2012 (δεν υπιρχαν διακζςιμα
ςτοιχεία για τθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ). Από τθν επεξεργαςία αυτϊν των ςτοιχείων προκφπτει ότι ςτον οικιακό ανικει το
36,5% περίπου του ςυνόλου των κατθγοριϊν χριςεων ενζργειασ ςε επίπεδο χϊρασ. Επίςθσ, ο οικιακόσ τομζασ ςτθν Υεριφζρεια
Ροτίου Αιγαίου καταναλϊνει το 3% περίπου τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ χριςθσ του ςυνόλου τθσ χϊρασ. Ψζλοσ, γίνεται θ
παραδοχι ότι θ θλεκτρικι ενζργεια ςτα νοικοκυριά αποτελεί το 27% περίπου τθσ ςυνολικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται ςε
αυτά.
Χτθν Υεριφζρεια νοτίου Αιγαίου, θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα κατά το 2012 είναι 555.785*103 kWh.
Επομζνωσ, με βάςθ τθν παραδοχι του 27%, θ ςυνολικι κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα τθσ ΥΡΑ είναι
555.785*103/0,27 = 2.058.461.307kWh ι 177 ktoe, που αποτελεί και τθν τιμι βάςθσ του δείκτθ για το 2012.
Χφμφωνα με τθν Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ γα τθν ενεργειακι απόδοςθ (Δεκζμβριοσ 2013) ο ςτόχοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τθν
περίοδο 2014 – 2020 διαμορφϊνεται ςωρευτικά ςε 3.301,8 ktoe, εκ των οποίων το ςφνολο των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων
είναι ίςο με 893,8 ktoe (2020).
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ κεωρείται ότι ζνα ποςοςτό των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων προζρχεται από
τον οικιακό τομζα και επιπλζον, υπολογίηεται το ποςοςτό αυτοφ που αντιςτοιχεί ςτθν Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου (ςφμφωνα με
τισ εκτιμιςεισ που γίνονται παραπάνω για τθ ςυμμετοχι τθσ ΥΡΑ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ αλλά και του οικιακοφ τομζα ςτο
ςφνολο των χριςεων). Πετά από αυτοφσ τουσ υπολογιςμοφσ, προκφπτει ότι θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οικιακό
τομζα τθσ ΥΡΑ κατά το 2020 ιςοφται ςωρευτικά με 9,79 ktoe και επομζνωσ θ ετιςια κατανάλωςθ κα είναι 177 – 9,79 = 167,21
ktoe που αποτελεί και τθν τιμι ςτόχου του δείκτθ.
(Χθμείωςθ: οι υπολογιςμοί του ςτόχου ζγιναν για το ζτοσ 2020, κακϊσ ςε αυτό αναφζρονται όλεσ οι εκτιμιςεισ και οι ςτόχοι
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε εκνικό επίπεδο)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία από Ωπουργείο Υαραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε
ζτοσ
Τ3509
Ζκταςθ περιοχϊν για τισ οποίεσ απαιτείται θ αξιολόγθςθ και διαχείριςθ του κινδφνου πλθμμυρϊν 2007/60/ΕΚ
Σριςμόσ
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ:
5β.1.1: Αντιμετϊπιςθ κινδφνων και καταςτροφϊν
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Από τθν Υροκαταρκτικι αξιολόγθςθ των κινδφνων πλθμμφρασ και τον προςδιοριςμό των Ηωνϊν Ωψθλοφ Ξινδφνου ανά Ωδατικό
Διαμζριςμα, εντοπίηονται οι περιοχζσ τθσ Υεριφζρειασ για τισ οποίεσ είναι απαραίτθτθ θ αξιολόγθςθ και διαχείριςθ του
κινδφνου.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ ςυνολικι ζκταςθ των περιοχϊν αυτϊν δίνει τθν τιμι βάςθσ του δείκτθ (175 km2).
Πε βάςθ τθ διακζςιμθ χρθματοδότθςθ εκτιμάται ότι θ ςυνολικι ζκταςθ των περιοχϊν που πρόκειται να παρζμβει το
Υρόγραμμα ανζρχεται ςτα 10 km2 , οπότε ο δείκτθσ αποτελζςματοσ διαμορφϊνεται ςτα 165 km2
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία από Ωπουργείο Υαραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ /Ειδικι
ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ

Γραμματεία Ωδάτων, με

322

Τ3510
Ροςοςτό δαςικϊν εκτάςεων τθσ Ρεριφζρειασ που προςτατεφονται
Σριςμόσ
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ:
5β.1.1: Αντιμετϊπιςθ κινδφνων και καταςτροφϊν

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ, όπωσ και θ τιμι ςτόχοσ κα προςδιοριςκοφν, όπωσ ορίηεται ςτο ΧΧΕΔΛΣ ΔΦΑΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΘ ΕΟΟΕΛΨΕΩΡ ΧΕ
ΔΕΛΞΨΕΧ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία Υεριφζρειασ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3513
Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ (ςφνολο περιοχϊν Natura 200) με εργαλεία διαχείριςθσ
Σριςμόσ
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ που ςυνδζεται με τθ δράςθ:
6.δ.1.1: . Δράςεισ προςταςίασ και ανάδειξθσ των οικοςυςτθμάτων τθσ Υεριφζρειασ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ δείκτθσ εκφράηει τθν ζκταςθ των περιοχϊν Natura που ζχουν εργαλεία διαχείριςθσ ωσ προσ το ςφνολο των περιοχϊν Natura
τθσ Υεριφζρειασ.

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σι περιοχζσ NATURA τθσ ΥΡΑ καταλαμβάνουν ςυνολικι ζκταςθ 357,2 χιλ.εκτ.. Πεταξφ αυτϊν, θ προςτατευόμενθ περιοχι τθσ
Βόρειασ Ξαρπάκου και Χαρίασ, ςυνολικισ ζκταςθσ 11.298 3κτάρια, που βρίςκεται υπό τθ διαχείριςθ του Φορζα Διαχείριςθσ
Ξαρπάκου – Χαρίασ. Θ ζκταςθ αυτισ τθσ περιοχισ προσ τθ ςυνολικι ζκταςθ των περιοχϊν Natura τθσ Υεριφζρειασ, δίνουν τθν
τιμι βάςθσ του δείκτθ (3,2%).
Ψο ποςοςτό των περιοχϊν Natura που κα αποκτιςουν εργαλεία διαχείριςθσ ςτο τζλοσ τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου εκτιμάται
ότι κα ανζλκει ςτο 18% περίπου (τιμι ςτόχοσ), ςυνυπολογίηοντασ τιε περιοχζσ που κα καλυφκοφν από τισ δράςεισ που κα
υλοποιθκοφν από το ΥΕΥ και από το τομεακό Ε.Υ.

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία από Ωπουργείο Υαραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ /Ψμιμα Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ, με
ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3515
Μείωςθ αερίων κερμοκθπίου ωσ αποτζλεςμα των δράςεων των ςτόχων των Ρρογραμμάτων (ΣΕΣ)
Σριςμόσ
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τισ δράςεισ:
4γ.1.1. Ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των δθμόςιων κτιρίων
4γ.1.2. Ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των νοικοκυριϊν

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ, όπωσ και θ τιμι ςτόχοσ κα προςδιοριςκοφν, όπωσ ορίηεται ςτο ΧΧΕΔΛΣ ΔΦΑΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΘ ΕΟΟΕΛΨΕΩΡ ΧΕ
ΔΕΛΞΨΕΧ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
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Τ3516
Αρικμόσ επιβατϊν/ζτοσ
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ μετρά τθν επιβατικι κίνθςθ ανά ζτοσ και ανά λιμάνι τθσ Υεριφζρειασ, όπωσ καταγράφεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ και αφορά
μόνο ςτα λιμάνια των «μεγάλων» νθςιϊν τθσ Υεριφζρειασ.

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ αναβάκμιςθσ των λιμενικϊν υποδομϊν.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο
τρόπο, τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου
«Βελτίωςθ των ςθμαντικϊν / κφριων λιμενικϊν υποδομϊν ΔΕΔ-Π τθσ Υεριφζρειασ».

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ (3.135.016) χρθςιμοποιικθκαν, ακροιςτικά, τα ετιςια ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το ζτοσ 2012,
ανά λιμάνι, πλθν μικρϊν νθςιϊν. Ωςτόςο, λόγω τθσ ςθμαντικισ πτωτικισ τάςθσ που ςθμειϊνεται ςτθν επιβατικι κίνθςθ από το
2008 ζωσ το 2012, θ τιμι ςτόχοσ (3.724.302) εκτιμικθκε βάςει τθσ παραδοχισ ότι θ επιβατικι κίνθςθ με τισ παρεμβάςεισ που κα
γίνουν, κα ανακάμψει, φκάνοντασ ςτο 95% τθσ κίνθςθσ του 2008, ζτοσ κατά το οποίο α) δεν είχαν γίνει αιςκθτζσ οι ςυνζπειεσ
τθσ οικονομικισ κρίςθσ και β) ιταν το ζτοσ κατά το οποίο ςθμειϊκθκε θ υψθλότερθ τιμι τθσ πενταετίασ 2008-2012.

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3516
Αρικμόσ επιβατϊν/ζτοσ
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ μετρά τθν επιβατικι κίνθςθ ανά ζτοσ και ανά λιμάνι τθσ Υεριφζρειασ, όπωσ καταγράφεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ και αφορά
μόνο ςτα λιμάνια των «μεγάλων» νθςιϊν τθσ Υεριφζρειασ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ολοκλιρωςθσ, βελτίωςθσ ι/και αναβάκμιςθσ διαπεριφερειακϊν και
ενδοπεριφερειακϊν λιμενικϊν ςυνδζςεων.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο
τρόπο, τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου
«Αναβάκμιςθ των λιμενικϊν υποδομϊν και βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ τθσ ενδοχϊρασ των νθςιϊν με τισ πφλεσ ειςόδου-εξόδου και
τα Εκνικά και Διεκνι εμπορικά κζντρα».
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ (3.135.016) χρθςιμοποιικθκαν, ακροιςτικά, τα ετιςια ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το ζτοσ 2012,
ανά λιμάνι, πλθν μικρϊν νθςιϊν. Ωςτόςο, λόγω τθσ ςθμαντικισ πτωτικισ τάςθσ που ςθμειϊνεται ςτθν επιβατικι κίνθςθ από το
2008 ζωσ το 2012, θ τιμι ςτόχοσ (3.724.302) εκτιμικθκε βάςει τθσ παραδοχισ ότι θ επιβατικι κίνθςθ με τισ παρεμβάςεισ που κα
γίνουν, κα ανακάμψει, φκάνοντασ ςτο 95% τθσ κίνθςθσ του 2008, ζτοσ κατά το οποίο α) δεν είχαν γίνει αιςκθτζσ οι ςυνζπειεσ
τθσ οικονομικισ κρίςθσ και β) ιταν το ζτοσ κατά το οποίο ςθμειϊκθκε θ υψθλότερθ τιμι τθσ πενταετίασ 2008-2012.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3518
Αρικμόσ ατυχθμάτων ανά ζτοσ
Σριςμόσ
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Σ δείκτθσ μετρά τα τροχαία ατυχιματα ανά ζτοσ, όπωσ καταγράφονται από τθν ΕΟΧΨΑΨ ςτο επίπεδο τθσ Υεριφζρειασ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ δθμιουργίασ και βελτίωςθσ των υποδομϊν ςφνδεςθσ (οδικϊν
παρεμβάςεων) με τισ πφλεσ ειςόδου-εξόδου.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο
τρόπο, τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου
«Αναβάκμιςθ των λιμενικϊν υποδομϊν και βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ τθσ ενδοχϊρασ των νθςιϊν με τισ πφλεσ ειςόδου-εξόδου και
τα Εκνικά και Διεκνι εμπορικά κζντρα».

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ ( 361) χρθςιμοποιικθκαν τα ετιςια ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το ζτοσ 2012. Θ τιμι ςτόχοσ
(266) εκτιμικθκε βάςει τθσ παραδοχισ ότι με τισ προγραμματιηόμενεσ παρεμβάςεισ, ο αρικμόσ των ατυχθμάτων που
ςθμειϊνονται ετθςίωσ κα φκάςει ςτο χαμθλότερο ςθμείο που παρατθρικθκε ςτθν πενταετία 2008-2012, ιτοι ςτα επίπεδα του
ζτουσ 2009.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3521
Μακθτζσ/ςπουδαςτζσ που καλφπτονται από νζεσ ι/και βελτιωμζνεσ υποδομζσ εκπαίδευςθσ
Μακθτζσ/ςπουδαςτζσ που καλφπτονται από νζεσ ι/και βελτιωμζνεσ υποδομζσ εκπαίδευςθσ
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ μετρά τον μακθτικό πλθκυςμό (θλικίεσ 7-18) πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που καλφπτεται από
υποδομζσ εκπαίδευςθσ.

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ αναβάκμιςθσ των υποδομϊν, κτιριακϊν και εξοπλιςμϊν, όλων των
βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο
τρόπο, τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου
"Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ όλων των βακμίδων τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ".

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ χρθςιμοποιικθκαν τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το ζτοσ 2013 και ειδικότερα ο
αρικμόσ μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθν Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου. Θ τιμι βάςθσ ( 94,7%)
είναι ο λόγοσ των μακθτϊν που ζχουν ανάγκθ νζων υποδομϊν (2.500), προσ το ςφνολο του μακθτικοφ πλθκυςμοφ τθσ ΥΡΑ,
θλικίασ 7-18 (45.410), ιτοι οι μακθτζσ που καλφπτονται είναι *1-(2.500/45.410)]=0,947 ι 94,7%.
Για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου (98,4%), χρθςιμοποιικθκε θ προβολι του μακθτικοφ πλθκυςμοφ (θλικίεσ 7-18) τθσ Eurostat
για το 2020, ςε επίπεδο χϊρασ, βάςει τθσ οποίασ ο ρυκμόσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ κα φκάςει το 2,1%. Ψο ποςοςτό αυτό
χρθςιμοποιικθκε για τθν προβολι του μακθτικοφ πλθκυςμοφ του ζτουσ 2013 τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ τθσ ΥΡΑ. Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει ωσ ο λόγοσ του εκτιμϊμενου μακθτικοφ πλθκυςμοφ του οποίου κα καλυφκοφν
οι ανάγκεσ (750 μακθτζσ), ωσ προσ το ςφνολο του εκτιμϊμενου πλθκυςμοφ (49.364), ιτοι οι μακθτζσ που κα καλφπτονται είναι
[1-(750/49.364)+=0,984 ι 98,4%.

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3523
Ροςοςτό κάλυψθσ μζςω δράςεων Health Safety Net επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν που διαβιοφν κάτω από το όριο
τθσ φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι
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κάλυψθ
Σριςμόσ
Σ Ειδικόσ Δείκτθσ Εκροϊν Ψ3523 επιλζχκθκε ϊςτε να ςτοχοκετιςει τουσ αναςφάλιςτουσ πολίτεσ οι οποίοι διαβιοφν κάτω από το
όριο τθσ φτϊχειασ.

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ δείκτθσ Ψ3523 τροφοδοτείται άμεςα από τον ειδικό δείκτθ εκροϊν Ψ3414,
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Ωπολογίηοντασ ωσ τιμι βάςθσ μθδενικι (οι ςχετικζσ δράςεισ εφαρμόηονται για πρϊτθ φορά ςτθν Υεριφζρεια) και ςτθν τιμι
ςτόχου τον αρικμό των ωφελοφμενων από τισ δράςεισ Health Safety Net ωσ ποςοςτό του ςυνόλου των αναςφάλιςτων πολιτϊν
τθσ Υεριφζρειασ οι οποίοι διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ, με βάςθ εκτιμιςεισ ςε εκνικό επίπεδο από το Ωπουργείο
Ωγείασ και τα πρϊτα αποτελζςματα από τθν υπό εκπόνθςθ Υεριφερειακι Χτρατθγικι για τθ Φτϊχεια και τον Ξοινωνικό
Αποκλειςμό.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία από Ωπουργείο Ωγείασ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3524
Ρλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από ςυςτιματα διαχείριςθσ λυμάτων (Α, Β και τριτοβάκμια επεξεργαςία)
Σριςμόσ
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και τροφοδοτείται από τθ δράςθ:
6β.2.1: Δράςεισ για τθν βελτίωςθ των υποδομϊν ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ λυμάτων ςτα μικρά νθςιά τθσ
Υεριφζρειασ

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ για τθν βελτίωςθ των υποδομϊν ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και
διάκεςθσ λυμάτων ςτα μικρά νθςιά τθσ Υεριφζρειασ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία:
•
τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Ωδάτων ςχετικά με τον ςυνολικό αρικμό των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων και
ιςοδφναμοσ πλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από αυτζσ για τουσ οικιςμοφσ Β και Γ προτεραιότθτασ (δεν υφίςτανται ςτθν
Υεριφζρεια οικιςμοί Α προτεραιότθτασ) , και
•
επεξεργαςμζνα ςτοιχεία τθσ Υεριφζρειασ ςχετικά με τον ιςοδφναμο πλθκυςμό που εξυπθρετείται από εγκαταςτάςεισ
επεξεργαςίασ λυμάτων των οικιςμϊν Δ προτεραιότθτασ των μικρϊν και μεγάλων νθςιϊν τθσ Υεριφζρειασ
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου ζγιναν οι παρακάτω παραδοχζσ:
•
ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ του Ψομεακοφ Υρογράμματοσ οι οικιςμοί Β και Γ προτεραιότθτασ κα καλυφκοφν ςτο
ςφνολό τουσ (100%),
•
προςδιορίςκθκε ο ιςοδφναμοσ πλθκυςμόσ των οικιςμϊν Δ προτεραιότθτασ των μικρϊν νθςιϊν που κα εξυπθρετθκεί
από τισ μονάδεσ επεξεργαςίασ λυμάτων που κα ενιςχυκοφν από το Υρόγραμμα (ςτουσ οικιςμοφσ Δ προτεραιότθτασ των λοιπϊν
νθςιϊν δεν προβλζπονται παρεμβάςεισ)
Χφμφωνα με τα παραπάνω θ τιμι βάςθσ του δείκτθ διαμορφϊνεται ςτα 367.618 και τθσ τιμισ ςτόχου ςτα 488.914.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία από Ωπουργείο Υαραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ /Ειδικι
ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3530
Ροςοςτό ακτϊν τθσ Ρεριφζρειασ που κινδυνεφουν από διάβρωςθ
Σριςμόσ
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ:
5β.1.2: Υροςταςία των ακτϊν τθσ Υεριφζρειασ από τθ διάβρωςθ
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Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Χφμφωνα με μελζτθ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (Επιτροπι Πελζτθσ Επιπτϊςεων Ξλιματικισ Αλλαγισ, «Πεταβολζσ τθσ Χτάκμθσ
τθσ Κάλαςςασ και Επιπτϊςεισ ςτισ Ακτζσ», Λοφνιοσ 2011),
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Ψο υφιςτάμενο ποςοςτό των ακτϊν τθσ Υεριφζρειασ που κινδυνεφουν από διάβρωςθ ανζρχεται ςτο 14,7%, που αποτελεί και τθν
τιμι βάςθσ του δείκτθ.
Χτόχοσ είναι το ποςοςτό αυτό να περιοριςτεί, ωσ αποτζλεςμα των δράςεων που κα υλοποιθκοφν. Πε βάςθ τθν πρόβλεψθ για
τθν ζκταςθ των περιοχϊν των ακτϊν που το Υρόγραμμα κα παρζμβει ο δείκτθσ αποτελζςματοσ διαμορφϊνεται ςτο 14, 5%.
Τ3531
Ρλθκυςμόσ που εξυπθρετείται με νερό κατάλλθλο για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ
Σριςμόσ
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και τροφοδοτείται από τθ δράςθ:
6β.1.1: Δράςεισ ορκολογικισ και αποδοτικισ διαχείριςθσ πόςιμου φδατοσ

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ, όπωσ και θ τιμι ςτόχοσ κα προςδιοριςκοφν, όπωσ ορίηεται ςτο ΧΧΕΔΛΣ ΔΦΑΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΘ ΕΟΟΕΛΨΕΩΡ ΧΕ
ΔΕΛΞΨΕΧ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ.

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία από Ωπουργείο Υαραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ /Ειδικι
ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3532
Επιςκεψιμότθτα ςε οργανωμζνουσ χϊρουσ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ
Σριςμόσ

Γραμματεία Ωδάτων, με

Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ:
6γ.1.1: Δράςεισ για τθν προςταςία και αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ δείκτθσ εκφράηει το ςυνολικό αρικμό των επιςκζψεων ανά ζτοσ ςε όλουσ τουσ οργανωμζνουσ χϊρουσ ιςτορικοφ και
πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ τθσ Υεριφζρειασ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Από ςτοιχεία που αντλικθκαν από τθν ΕΟΧΨΑΨ υπολογίςτθκε θ τιμι βάςθσ του δείκτθ για το 2012, ίςθ με 1.860.000 επιςκζπτεσ.
Για τθν εκτίμθςθ του ςτόχου ζγινε θ παραδοχι ότι οι επιςκζπτεσ ςουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ κα αυξθκοφν κατά 20% περίπου
(λαμβάνοντασ υπόψθ και αποτελζςματα ςχετικϊν δράςεων ζωσ ςιμερα) ςτο τζλοσ τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου. Επομζνωσ, θ
τιμι ςτόχοσ ιςοφται με 2.230.000 επιςκζπτεσ περίπου το 2023.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3534
Επιςκζψεισ ςε μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ
Σριςμόσ
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Σ δείκτθσ μετρά τον αρικμό επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ τθσ Υεριφζρειασ, ςε ΨΕΥ & ΨΕΛ και
Ξζντρα Ωγείασ.

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ επζκταςθσ και αναβάκμιςθσ υποδομϊν υγείασ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο
τρόπο, τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου "
Άμβλυνςθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων ςτουσ τομείσ τθσ υγείασ και τθσ πρόνοιασ για τθν εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν πρόςβαςθσ
ςε υψθλισ ποιότθτασ ςχετικζσ υπθρεςίεσ με τθν επζκταςθ και τθ βελτίωςθ των υποδομϊν".
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από ςτοιχεία του ESYnet και αφορά ακροιςτικά ςτον αρικμό επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ
φροντίδασ υγείασ τθσ Υεριφζρειασ. Θ τιμι ςτόχοσ ςτθρίηεται ςε εκτιμιςεισ του Ωπουργείου Ωγείασ.
Χθμειϊνεται ότι ο δείκτθσ μετρά επιςκζψεισ και όχι άτομα.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χτοιχεία ESYnet με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3535
Δαπάνθ των επιχειριςεων για Ε&Α (ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ τθσ Ρεριφζρειασ)
Σριςμόσ
Σ δείκτθσ μετρά το ςφνολο των επενδφςεων των επιχειριςεων ςε ζρευνα και ανάπτυξθ, ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι τομι.
Υεριλαμβάνονται και οι τυχόν δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται εκτόσ των επιχειριςεων, εφόςον υποςτθρίηουν τισ δαπάνεσ ςε
Ε & Α π.χ. αγορά προμθκειϊν. Σ δείκτθσ αφορά τόςο ςε τρζχουςεσ όςο και ςε κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ενίςχυςθσ επενδφςεων ςε υφιςτάμενεσ και υπό ςφςταςθ επιχειριςεισ
ςτθν καινοτομία, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο,
το αποτζλεςμα των ςχετικϊν δράςεων που προαναφζρκθκαν και υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου " Ανάπτυξθ και
ενςωμάτωςθ καινοτομιϊν από τισ επιχειριςεισ και ανάπτυξθ ποιοτικισ επιχειρθματικότθτασ ςτουσ τομείσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
H τιμι βάςθσ ςτθρίηεται ςτα νεϊτερα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ Eurostat ςε επίπεδο NUTS 2. Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου,
ελιφκθ υπόψθ θ εκτιμϊμενθ κατανομι πόρων από το Υρόγραμμα Ροτίου Αιγαίου, τθσ τάξθσ των 2,5 εκατ. € δθμόςια δαπάνθ,
πλζον των πόρων που κα διατεκοφν από το ΕΥΑΡΕΞ, φκάνοντασ ςυνολικά τα 4,1 εκατ. €. Αν ςυμπεριλθφκεί και θ ιδιωτικι
ςυμμετοχι, οι πόροι που αντιςτοιχοφν ςτισ δράςεισ που ςχετίηονται με το δείκτθ ανζρχονται περίπου ςτα 8 εκατ. €. Πε τθν
παραδοχι ότι θ ενεργοποίθςθ των ςχετικϊν δράςεων κα εκκινιςει το 2015, οι πόροι κατανζμονται ςε μια περίοδο εξαετίασ
(2015-2020). Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει ωσ ο λόγοσ των ςυνολικϊν διατικζμενων πόρων κατά τθν εξαετία ιτοι 8/6=1,35 εκατ. €.

Υθγζσ εκτίμθςθσ
Χτοιχεία Eurostat με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3536
Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ,που κατζχουν κζςθ
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξθ μθνϊν από τθ λιξθ ςυμμετοχισ τουσ
Σριςμόσ

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ Ειδικόσ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ Ψ3536 κινείται ςτθ λογικι των κοινϊν δεικτϊν αποτελζςματοσ του ΕΞΨ, προςδιορίηοντασ τθν
επιδιωκόμενθ αλλαγι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ςτθν ουςία αποτελεί ςυνδυαςμό των κοινϊν δεικτϊν αποτελζςματοσ για τα
μειονεκτοφντα άτομα CR05 (ςε ότι αφορά το περιεχόμενο) και CR09 (ςε ότι αφορά τον χρόνο αποτίμθςθσ τθσ αλλαγισ ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ).

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
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Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ (423), υπολογίςτθκε με βάςθ ζνα μζςο ποςοςτό ζνταξθσ ςε εργαςία (5%) των ωφελοφμενων των
δράςεων ΨΣΥΕΞΣ κατά τθν ΥΥ 2007-2013 και των ωφελοφμενων, οι οποίοι κρίκθκαν ότι μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ
μειονεκτοφντα άτομα, των δράςεων ςυμφιλίωςθσ επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ (17%), για το 2013, με βάςθ ςτοιχεία
τθσ ΕΩΧΕΞΨ (ςτοιχεία on-going αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ).
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το 2023 (552) υπολογίςκθκε με βάςθ ποςοςτό ενεργοποίθςθσ (περιλαμβανομζνθσ πλζον και τθσ
ςυμμετοχισ ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ και τθσ εξειδίκευςθσ) μεγαλφτερο από τθν ΥΥ 2007-2013 (10% και 20%, αντίςτοιχα) των
ωφελοφμενων των ςχετικϊν δράςεων, όπωσ περιγράφθκαν άνωκεν, και τροφοδοτείται άμεςα από τον δείκτθ εκροϊν Ψ3411.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Microdata με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ
Τ3537
Κοινωνικζσ επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ Ειδικόσ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ Ψ3537 κινείται ςτθ λογικι των κοινϊν δεικτϊν αποτελζςματοσ του ΕΞΨ, προςδιορίηοντασ τθν
επιδιωκόμενθ αλλαγι ςτισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ οι οποίεσ κα υποςτθριχκοφν από το ΥΕΥ και υιοκετείται ελλείψει ςχετικοφ
κοινοφ δείκτθ αποτελζςματοσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ (62), υπολογίςτθκε με βάςθ ζνα ποςοςτό βιωςιμότθτασ (90%), ζνα ζτοσ μετά τθ ςτιριξι τουσ, των
κοινωνικϊν επιχειριςεων οι οποίεσ λειτουργοφν ςτθν Υεριφζρεια και είναι πιςτοποιθμζνεσ Επιχειριςεισ Ξοινωνικισ Σικονομίασ
ςτο ςχετικό Πθτρϊο του Ωπουργείου Εργαςίασ (2014) και οι οποίεσ ζλαβαν ςτιριξθ κάποιασ μορφισ εκτόσ
ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων (δεδομζνου ότι δεν είχαν ενεργοποιθκεί ςχετικζσ δράςεισ ςτο πλαίςιο τουσ ΕΧΥΑ 20072013). Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το 2023 (62) υπολογίςτθκε με βάςθ το ίδιο ποςοςτό βιωςιμότθτασ επί τον αρικμό των
κοινωνικϊν επιχειριςεων οι οποίεσ πρόκειται να υποςτθριχκοφν και τροφοδοτείται άμεςα από τον κοινό δείκτθ εκροϊν (CO23).
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Microdata με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ
Τ3401
Αρικμόσ ψθφιακϊν εφαρμογϊν
Σριςμόσ
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ανάπτυξθσ ψθφιακϊν εφαρμογϊν ςτον τομζα του πολιτιςμοφ, κακϊσ
και με δράςεισ ανάπτυξθσ υποδομισ για υπθρεςίεσ τθλε-εκπαίδευςθσ ςτον τομζα του τουριςμοφ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο,
θ εκροι του ςυνόλου των ςχετικϊν παρεμβάςεων, που αφοροφν:
α) ςτθ δθμιουργία e-υπθρεςιϊν και e-περιεχομζνου που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, τόςο από προςωπικοφσ υπολογιςτζσ, όςο
και από ταμπλζτεσ και ζξυπνα τθλζφωνα και κα υποςτθρίηει τισ μορφζσ τουριςμοφ που κα αναπτυχκοφν ςτθν Υεριφζρεια,
β) ςτθν ανάπτυξθ υποδομισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν τθλε-εκπαίδευςθσ για τθν κατάρτιςθ των εργαηομζνων και των
επιχειριςεων υπθρεςιϊν τουριςμοφ.
Σι δράςεισ αυτζσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ Επενδυτικισ προτεραιότθτασ 2γ «Ενίςχυςθ εφαρμογϊν ΨΥΕ για τθν
θλεκτρονικι κυβζρνθςθ, μάκθςθ, ζνταξθ, πολιτιςμό και υγεία» του ΑΥ1.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν

Θ εκτίμθςθ του δείκτθ εκροισ για τθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν ςτον τομζα του πολιτιςμοφ για τθν προϊκθςθ του
τουριςμοφ τθσ εμπειρίασ ςτθρίηεται ςτθν εκτίμθςθ ότι το μζςο κόςτοσ των ψθφιακϊν εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν είναι
περίπου 110.000€ και θ διάρκεια ανάπτυξθσ (μετά τον ςχεδιαςμό και τθν αναλυτικι προδιαγραφι) δεν κα υπερβαίνει τα 1,5
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ζτθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ υπολογιςμόσ του δείκτθ βαςίηεται ςτο μοναδιαίο κόςτοσ αναλόγων δράςεων και ςε ςχετικζσ κατευκφνςεισ του Ωπουργείου
Υολιτιςμοφ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3403
Μικοσ ακτϊν που προςτατεφονται από τθ διάβρωςθ
Σριςμόσ
Σ ειδικόσ δείκτθσ μετρά τα ςυνολικά χιλιόμετρα ακτϊν ςτα οποία, μζςω παρεμβάςεων του Υρογράμματοσ πραγματοποιοφνται
παρεμβάςεισ με ςτόχο τθν προςταςία τουσ από τθ διάβρωςθ.
Θ διάβρωςθ των αποτελεί είναι για τθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ζνα από τουσ ςθμαντικότερουσ περιβαλλοντικοφσ κινδφνουσ
που απαιτοφν άμεςθ αντιμετϊπιςθ. Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ,
προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο και ςυγκεκριμζνο τρόπο θ εκροι του ςυνόλου των ςχετικϊν παρεμβάςεων.
Σι δράςεισ αυτζσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ 5.β «Υροαγωγι επενδφςεων για τθν
αντιμετϊπιςθ ειδικϊν κινδφνων (ανκεκτικότθτα ςε καταςτροφζσ, αντιμετϊπιςθ καταςτροφϊν).»

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ υπολογιςμόσ του δείκτθ βαςίηεται ςτο μοναδιαίο κόςτοσ αναλόγων δράςεων. Γίνεται θ υπόκεςθ εφαρμογισ ιπιων
παρεμβάςεων που ζχουν χαμθλότερο μοναδιαίο κόςτοσ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3404
Αρικμόσ χϊρων που προςτατεφονται και αναδεικνφονται
Σριςμόσ
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ προςταςίασ και ανάδειξθσ χϊρων πολιτιςτικισ και φυςικισ
κλθρονομιάσ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ, παράλλθλα με τον ςχετικό κοινό δείκτθ C009 που επίςθσ επιλζχκθκε, εκτιμικθκε
ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με άμεςα μετριςιμο τρόπο, θ εκροι των ςχετικϊν παρεμβάςεων.
Σι δράςεισ αυτζσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ 6γ «Υροαγωγι τθσ διατιρθςθσ, προςταςίασ,
προαγωγισ και ανάπτυξθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ» των ΑΥ 3 και 5.

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ υπολογιςμόσ του δείκτθ βαςίηεται ςτα εκτιμϊμενα μοναδιαία κόςτθ δράςεων προςταςίασ και ανάδειξθσ χϊρων (α)
πολιτιςτικισ και (β) φυςικισ κλθρονομιάσ με βάςθ τα ςτοιχεία αναλόγων παρεμβάςεων τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ
περιόδου

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3405
Αρικμόσ λιμζνων των οποίων αναπτφςςονται οι υποδομζσ
Σριςμόσ
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ανάπτυξθσ των λιμενικϊν υποδομϊν ςτθν περιφζρεια. Δεν αφορά
ςτθν καταςκευι νζων λιμζνων.
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Σι λιμενικζσ υποδομζσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τθν περιφζρεια κακϊσ (μαηί με τα αεροδρόμια ςτα οποία δεν γίνονται
παρεμβάςεισ ςτο ΥΕΥ) αποτελοφν τουσ μοναδικοφσ κόμβουσ του ΔΕΔΠ που διακζτει θ περιφζρεια ι είναι ο μοναδικό τρόποσ
διαςφνδεςθσ με τουσ κόμβουσ αυτοφσ. Για τον λόγο αυτό κεωρικθκε αναγκαία θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ για τθν
παρακολοφκθςθ, με άμεςα μετριςιμο τρόπο, τθσ εκροισ των ςχετικϊν παρεμβάςεων.
Σι δράςεισ αυτζσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο των ΕΥ 7α και 7β των ΑΥ 3 και 5.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ του δείκτθ βαςίςτθκε ςτον προγραμματιςμζνο προχπολογιςμό για παρεμβάςεισ λιμενικϊν υποδομϊν
αφοφ λαμβάνεται υπόψθ:
α) ο εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ ϊριμων ςχετικϊν ζργων
β) το εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ με βάςθ τα ςτοιχεία αναλόγων παρεμβάςεων τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3406
Αρικμόσ εφαρμογϊν τθλειατρικισ
Σριςμόσ
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ανάπτυξθσ ψθφιακϊν εφαρμογϊν για τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι
μεκόδων τθλεϊατρικισ κυρίωσ ςτα απομονωμζνα νθςιά.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο,
θ εκροι των ςχετικϊν παρεμβάςεων. Σι δράςεισ αυτζσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ Επενδυτικισ προτεραιότθτασ 2γ
«Ενίςχυςθ εφαρμογϊν ΨΥΕ για τθν θλεκτρονικι κυβζρνθςθ, μάκθςθ, ζνταξθ, πολιτιςμό και υγεία» του ΑΥ1.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ υπολογιςμόσ του δείκτθ βαςίηεται ςτο εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ των προγραμματιςμζνων δράςεων.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3411
Μειονεκτοφντα άτομα (δθλ. ςυμμετζχοντεσ που ηουν ςε νοικοκυριά ανζργων Ι ηουν ςε νοικοκυριά ανζργων με
ςυντθροφμενα τζκνα Ι που ηουν ςε μονοπρόςωπα νοικοκυριά με ςυντθροφμενα τζκνα Ι μετανάςτεσ, άτομα με αλλοδαπισ
προζλευςθσ,μειονότθτεσ (ςυμπεριλαμβανομ
Σριςμόσ
Για τθν εφαρμογι του δείκτθ, ςτα μειονεκτοφντα άτομα ςυμπεριλαμβάνονται:
άτομα που ηουν ςε νοικοκυριά ανζργων
άτομα που ηουν ςε νοικοκυριά ανζργων με ςυντθροφμενα τζκνα
άτομα που ηουν ςε μονοπρϊςωπα νοικοκυριά με ςυντθροφμενα τζκνα
μετανάςτεσ, άτομα αλλοδαπισ προζλευςθσ,
μειονότθτεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων περικωριποιθμζνων κοινοτιτων, όπωσ οι Φομ)
άτομα με αναπθρία
άλλα μειονεκτοφντα άτομα
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ υπολογιςμόσ του τιμι του δείκτθ ςτθρίηεται ςτο φψοσ των πόρων που προγραμματίηονται να διατεκοφν για τισ ςχετικζσ
δράςεισ και ςτα μοναδιαία κόςτθ αναλόγων δράςεων τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικι περιόδου.
Χτισ δράςεισ που το μοναδιαίο κόςτοσ αναφζρεται ςε δομι (ΧΕΞ ευπακϊν, ΞΔΑΥ κλπ) εκτιμικθκε και ο αρικμόσ ςυμμετεχόντων
ανά δομι με βάςθ τα ςτοιχεία αναλόγων δράςεων.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
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Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Microdata με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3413
Αρικμόσ ενεργειϊν για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ με κφματα γυναίκεσ
Σριςμόσ

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ υπολογιςμόσ του τιμι του δείκτθ ςτθρίηεται ςτο φψοσ των πόρων που προγραμματίηονται να διατεκοφν για τισ ςχετικζσ
δράςεισ και ςτα εκτιμϊμενα μοναδιαία κόςτθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Microdata με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3414
Μειονεκτοφντα άτομα (δθλ. ςυμμετζχοντεσ που ηουν ςε νοικοκυριά ανζργων…….Ι με αναπθρία Ι άλλα μειονεκτοφντα
άτομα) που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ
Σριςμόσ
Για τον υπολογιςμό του δείκτθ, ςυμπεριλαμβάνονται όςοι ανικουν ςτισ ομάδεσ που αναφζρονται ςτον ειδικό δείκτθ εκροϊν
Ψ311 και δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ υπολογιςμόσ του τιμι του δείκτθ ςτθρίηεται ςτο φψοσ των πόρων που προγραμματίηονται να διατεκοφν για τισ ςχετικζσ
δράςεισ και ςτα εκτιμϊμενα μοναδιαία κόςτθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3420
Σφμβουλοι δθμοςιότθτασ/ επικοινωνιακά ςχζδια δράςθσ / ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ
Σριςμόσ
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ, προβολισ και πλθροφόρθςθσ που ζχουν ςτόχο τουσ
εταίρουσ, τουσ δικαιοφχουσ και το ευρφ κοινό
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο,
θ εκροι των ςχετικϊν παρεμβάςεων.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ του δείκτθ ςτθρίηεται ςτο φψοσ των πόρων που προγραμματίηονται να διατεκοφν για τισ ςχετικζσ
δράςεισ και ςτα εκτιμϊμενα μοναδιαία κόςτθ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ υπολογιςμόσ του δείκτθ βαςίηεται ςτο εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ των προγραμματιςμζνων δράςεων
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3421
Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ
Σριςμόσ
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ ενζργειεσ υποςτιριξθσ εταίρων ι και δυνθτικϊν δικαιοφχων
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο,
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θ εκροι των ςχετικϊν παρεμβάςεων.
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ του δείκτθ ςτθρίηεται ςτο φψοσ των πόρων που προγραμματίηονται να διατεκοφν για τισ ςχετικζσ
δράςεισ και ςτα εκτιμϊμενα μοναδιαία κόςτθ

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ υπολογιςμόσ του δείκτθ βαςίηεται ςτο εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ των προγραμματιςμζνων δράςεων
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3422
Υποςτθρικτικά εργαλεία για τθν οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται
Σριςμόσ
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ ενζργειεσ βελτίωςθσ τθσ υποδομισ, οργάνωςθσ τθσ διαχείριςθσ κακϊσ και των
μεκόδων και ςυςτθμάτων ελζγχου και αξιολόγθςθσ.
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο,
θ εκροι των ςχετικϊν παρεμβάςεων
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ του δείκτθ ςτθρίηεται ςτο φψοσ των πόρων που προγραμματίηονται να διατεκοφν για τισ ςχετικζσ
δράςεισ και ςτα εκτιμϊμενα μοναδιαία κόςτθ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ υπολογιςμόσ του δείκτθ βαςίηεται ςτο εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ των προγραμματιςμζνων δράςεων
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ3423
Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται
Σριςμόσ
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ ενζργειεσ ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των δικαιοφχων, τθν ποςοτικι
και ποιοτικι επάρκεια τθσ ςτελζχωςισ τουσ προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ των ζργων

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ του δείκτθ ςτθρίηεται ςτο φψοσ των πόρων που προγραμματίηονται να διατεκοφν για τισ ςχετικζσ
δράςεισ και ςτα εκτιμϊμενα μοναδιαία κόςτθ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Σ υπολογιςμόσ του δείκτθ βαςίηεται ςτο εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ των προγραμματιςμζνων δράςεων
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
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ΡΕΡ Βόρειου Αιγαίου
ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
T2801
Ερευνθτικοί τομείσ και κλάδοι που αναπτφςςονται ςτθν Ρεριφζρεια
Σριςμόσ
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Χφμφωνα με τθν εκπόνθςθ τθσ Υεριφερειακισ ςτρατθγικισ RIS3 για τθ Υεριφζρεια Βορείου Αιγαίου οι κφριοι ερευνθτικοί τομείσ που
ζχουν αναπτυχκεί ςτθ Υεριφζρεια
είναι ζντεκα. Υαράλλθλα, επίςθσ όπωσ αναφζρεται ςτθ Υεριφερειακι ςτρατθγικι RIS3, οι νζοι τομείσ που αναδεικνφονται μζςα από
τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα αλλά
και ανάγκεσ τθσ Υεριφζρειασ, είναι εκείνοι του αγροδιατροφικοφ τομζα, του περιβάλλοντοσ ςε ςυνδυαςμό με τον δθμιουργικό
τουριςμό. Αυτοί οι δφο τομείσ κα
αναπτυχκοφν κατά τθ τρζχουςα προγραμματικι περίοδο, προκειμζνου να επιτευχκοφν τα αναπτυξιακά αποτελζςματα που επιδιϊκει θ
Υεριφζρεια Βορείου Αιγαίου.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1. ΓΓΕΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Τ2802
Επιχειρθματικζσ δαπάνεσ για ζρευνα και ανάπτυξθ (ωσ ποςοςτό του Ρεριφερειακοφ ΑΕΡ)

Σριςμόσ
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προζρχεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ με ςτοιχεία του 2011, τα πλζον πρόςφατα επίςθμα δθμοςιευμζνα.
Θ τιμι ςτόχοσ εκτιμικθκε, αυξθμζνθ κατά 0,01 τθσ ποςοςτιαίασ μονάδασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ:
α) Ψθ μόχλευςθ ιδιωτικϊν δαπανϊν για ζρευνα και τεχνολογία ςε Υεριφερειακό επίπεδο, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Υεριφερειακισ
και εκνικισ RIS3.
β) Ψθ προςδοκϊμενθ αφξθςθ του Υεριφερειακοφ ΑΕΥ με τθν υποχϊρθςθ τθσ κρίςθσ και φφεςθσ και τθν ενδυνάμωςθ του
παραγωγικοφ ιςτοφ εφαρμόηοντασ τθ
ςτρατθγικι RIS3
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1. Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ ι και ΓΓΕΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια

Τ2803
Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία ΤΡΕ
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Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτελζςματοσ προζρχεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ, με κακυςτζρθςθ επικαιροποίθςθσ των τιμϊν
του.
Θ τιμι ςτόχοσ εκτιμικθκε κατά 10% μεγαλφτερθ τθσ τιμισ βάςθσ, με δεδομζνα, πρϊτον ότι είναι ιδθ πολφ χαμθλι και δεφτερον τα
τελευταία χρόνια παρουςιάηουν πρόοδο
οι ΨΥΕ και ζτςι τϊρα πλζον θ απόςταςθ από τθν τιμι ςτόχο δεν κα απζχει πολφ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1. Πθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ των ΠΠΕ και καινοτομίασ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Τ2804
Κατθγορίεσ παρεχομζνων υπθρεςιϊν ΤΡΕ απο δθμόςιουσ φορείσ τθσ Ρεριφζρειασ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προςδιορίςκθκε με τθ κεϊρθςθ ότι υφίςτανται ιδθ ςτθ Υεριφζρεια δφο κατθγορίεσ
θλεκτρονικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν προσ
τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ τθσ Υεριφζρειασ. Θ πρϊτθ είναι οι φορολογικζσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ προςφζρονται με πρωτοβουλία
του κεντρικοφ Ξράτουσ. Θ δεφτερθ
είναι οριςμζνεσ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ που προςφζρονται μζςω των ΞΕΥ και των ΣΨΑ.
Εκείνεσ που προςδιορίηουν ςωρευτικά τθν τιμι ςτόχο του δείκτθ είναι οιπρογραμματιηόμενεσ ςτο πλαίςιο του ΥΕΥ, αλλά και από άλλα
Επιχειρθςιακά Υρογράμματα,
τουλάχιςτον τρεισ πρόςκετεσ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν, ςτουσ τομείσ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν / υγείασ, και των πολιτιςτικϊν
υπθρεςιϊν και τθσ μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ
και τθσ πλθροφόρθςθσ, κυρίωσ όςον αφορά ςτθν επιχειρθματικότθτα.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1. Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ2806
Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία ςτουσ κλάδουσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Χτοχεφοντασ το Υρόγραμμα ςτθν αναβάκμιςθ και ςτθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του παραγωγικοφ ιςτοφ τθσ Υεριφζρειασ, ο
ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ εςτιάηει ςτθν αφξθςθ τθσ Ακακάριςτθσ Αξίασ Υαραγωγισ ςε κλάδουσ υψθλισ προςτικζμενθσ
αξίασ, ιτοι ςε κλάδουσ αυξθμζνθσ παραγωγικότθτασ. Σι ςυγκεκριμζνοι κλάδοι αναφζρονται ςτθ μεταποίθςθ και ςτισ υπθρεςίεσ
εμπορίου, ςίτιςθσ, τουριςμοφ και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ δθμιουργοφν αλυςίδεσ αξίασ.
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ, με μεγάλθ, όμωσ χρονικι υςτζρθςθ
H τιμι ςτόχοσ απεικονίηει μια προςδοκία αφξθςθσ 20% περίπου, μζχρι το τζλοσ τθσ προγραμματικισ περιόδου. Θ προςδοκία αυτι
πζραν τθσ αναγκαιότθτασ τθσ για τον κοινωνικοοικονομικό ιςτό τθσ Υεριφζρειασ, είναι ρεαλιςτικι, με δεδομζνθ τθν εφαρμογι τθσ
ςτρατθγικισ RIS3 και τθν ιδιαίτερθ εςτίαςθ των προςπακειϊν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Επιμελθτιρια με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ2808
Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Υζραν όμωσ τθσ εςτίαςθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ ο κοινωνικόσ ιςτόσ τθσ Υεριφζρειασ ωφελείται
από το ςφνολο του παραγωγικοφ ιςτοφ
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και αυτι τθ ςτόχευςθ ζχει ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ, ο οποίοσ αναφζρεται ςτθν αφξθςθ τθσ ςυνολικισ Ακακάριςτθσ
Αξίασ τθσ Υεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου.
Αυτό ςτοχεφεται από το ςφνολο του κοινωνικοοικονομικοφ ιςτοφ τθσ Υεριφζρειασ, ζςτω και ςε μικρότερο ποςοςτό απ' ότι θ ΑΥΑ τθσ
υψθλισ προςτικζμενθσ Αξίασ τομζων
και κλάδων , αλλά υπονοείται μζςω τθσ ανάπτυξθσ και παραγωγισ νζων προιόντων. Ξαι αυτοφ του δείκτθ οι τιμζσ προζρχονται από
τθν ΕΟΧΨΑΨ, με μεγάλθ χρονικι
υςτζρθςθ διακζςιμων ςτοιχείων, ςε περιφερειακό επίπεδο.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΕΟΧΨΑΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Επιμελθτιρια με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ2809
Αξία εξαγωγϊν Ρεριφζρειασ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ εκφράηει τουσ ςτόχουσ του Υρογράμματοσ και δθ τον τελικό ςτόχο τθσ RIS3 τθσ Υεριφζρειασ
για αφξθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ τθσ μζςω τθσ αφξθςθσ των εξαγωγϊν τθσ.
Ξαι αυτοφ του δείκτθ αποτελζςματοσ οι τιμζσ βάςθσ προζρχονται από τθν ΕΟΧΨΑΨ με πολφ μεγάλθ κακυςτζρθςθ δθμοςίευςθσ των
πρόςφατων ςχετικϊν ςτοιχείων.
Θ ςτοχευόμενθ αφξθςθ είναι τθσ τάξθσ του 20% - 21%, θ οποία παρά τθ ςχετικά υψθλι τιμι ςτόχο είναι εφικτι θ επίτευξι τθσ, εφ'
όςον λειτουργιςει αποτελεςματικά θ εφαρμογι τθσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1.
ΕΟΧΨΑΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
2.
Επιμελθτιρια με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ2810
Ρρόςβαςθ και χριςθ υπθρεςιϊν Υγείασ (Ρρωτοβάκμια,Δευτεροβάκμια,Τριτοβάκμια)
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςτθν αποτελεςματικότθτα των υποδομϊν και υπθρεςιϊν υγείασ / περίκαλψθσ
τθσ Υεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου με κριτιριο τον αρικμό επιςκζψεων ςτισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ υγείασ τθσ Υεριφζρειασ ςε ετιςια
βάςθ.
Είναι ςτοιχεία του Ωπουργείου Ωγείασ και Ξοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και εκφράηουν τθν τιμι βάςθσ για ζνα ζτοσ.
Θ τιμι ςτόχοσ εκφράηει τθν εκτιμϊμενθ αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των υποδομϊν και υπθρεςιϊν υγείασ ςτθ Υεριφζρεια
Βορείου Αιγαίου, κατόπιν των παρεμβάςεων του ΥΕΥ 2014 - 2020, αλλά και από πικανοφσ άλλουσ παράγοντεσ που κα ςυντελζςουν
ςτθ μεταβολι αυτοφ του δείκτθ.

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Διαπεριφερειακζσ υπθρεςίεσ του Ωπουργείου Ωγείασ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Τ2811
Δυναμικότθτα των υποδομϊν πρόνοιασ τθσ Ρεριφζρειασ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ δυναμικότθτα των υποδομϊν πρόνοιασ τθσ Υεριφζρειασ είναι ζνασ δείκτθσ αποτελζςματοσ, ο οποίοσ ςυναρτάται κατά το
μεγαλφτερο μζροσ του από το καταςκευαςτικό του μζροσ, ςε ςχζςθ με τθν δυναμικότθτα εξυπθρετιςεων των εν δυνάμει
ωφελοφμενων ςε θμεριςια βάςθ.
Ψα ςχετικά ςτοιχεία τθσ τιμισ βάςθσ είναι τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία από τθν αντίςτοιχθ βάςθ δεδομζνων ςε περιφερειακό επίπεδο,
με παράλλθλθ χωροκζτθςθ τουσ.
Θ τιμι ςτόχοσ, αυξθμζνθ κατά 20%, ζναντι τθσ τιμισ βάςθσ προκφπτει κατά κφριο λόγο από τισ αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ ςτο ΥΕΥ
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Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020, με δεδομζνο ότι δεν προβλζπονται ςχετικζσ παρεμβάςεισ, τουλάχιςτον ςυγχρθματοδοτοφμενεσ από τα
διαρκρωτικά ταμεία κατά τθν περίοδο 2014 - 2020.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Διαπεριφερειακζσ υπθρεςίεσ του Ωπουργείου Ωγείασ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Τ2813
Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςτθν μζτρθςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ ςτθ Υεριφζρεια Βορείου
Αιγαίου υπό τθν ζννοια του αρικμοφ των κοινωνικϊν επιχειριςεων που υφίςτανται ι / και κα δθμιουργθκοφν ςτθν Υεριφζρεια.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Ψα ςτοιχεία για τθ τιμι βάςθσ, ωσ αρικμόσ κοινωνικϊν επιχειριςεων που υφίςτανται και λειτουργοφν ςτθν Υεριφζρεια ζχουν ωσ πθγι
τθν ΕΩΧΕΞΨ κατόπιν ςχετικισ ζρευνασ που διεξιγαγε.
Θ τιμι ςτόχου είναι ο ςωρευτικόσ αρικμόσ επιχειριςεων που προβλζπεται να υπάρξουν και να λειτουργιςουν ςτθ Υεριφζρεια κατά
τθν περίοδο 2014 - 2020, τόςο με τισ παρεμβάςεισ του ΥΕΥ, όςο και με άλλεσ παρεμβάςεισ άλλων μζςων και φορζων.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1. Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ2814
Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι ειδικόσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ΕΞΨ του Υρογράμματοσ και ζχει επιλεγεί από τουσ φορείσ ςχεδιαςμοφ
του ΥΕΥ Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020, προκειμζνου να εκφραςκεί θ αποτελεςματικότθτα δράςεων ενεργθτικϊν πολιτικϊν
απαςχόλθςθσ ςε μειονεκτοφντα άτομα τθσ Υεριφζρειασ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται από τθν αναγωγι του ποςοςτοφ των ςυμμετεχόντων ςε ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ οι οποίοι
εντόσ ζξι μθνϊν από τθ ςυμμετοχι τουσ κατζςτθςαν απαςχολιςιμοι ι απαςχολοφνται, ςτο άκροιςμα των τιμϊν των δεικτϊν εκροϊν
CO01, CO17 και T2815, ιτοι ςε 1330 άτομα. Ψο ποςοςτό αυτό είναι 15% για τθν περίοδο 2007-2013 για αντίςτοιχεσ δράςεισ και
προζρχεται από ςχετικι ζρευνα ςτο πλαίςιο τθσ on going αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ 2007-2013. ωσ εκ τοφτου θ τιμι βάςθσ είναι 200,
ιτοι 1390 Χ 15%.
Αντίςτοιχα θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προζρχεται από εκτίμθςθ τθσ δυνατότθτασ αφξθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ
αντίςτοιχων δράςεων ςτο πλαίςιο του ΥΕΥ Βορείου Αιγαίου, ζτςι ϊςτε το 25% των ςυμμετεχόντων ςε δράςεισ ςυμβουλευτικισ ,
κατάρτιςθσ ι / και απαςχόλθςθσ να κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ζξι μινεσ από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. Αναγόμενο αυτό το
ποςοςτό ςτο άκροιςμα των τιμϊν των δεικτϊν εκροϊν CO01, CO17 και Ψ2815, δίνει τιμι ςτόχο του δείκτθ αποτελζςματοσ 330.

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1. Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ2817
Άτομα ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων που ενςωματϊνονται ςτθν κοινωνία
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Κα προςδιοριςκοφν τιμι βάςθσ και τιμι ςτόχοσ ςφμφωνα με το ςχζδιο δράςθσ που ζχει υποβλθκεί ςτθν Επιτροπι.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
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1. Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ2818
Άτομα που καλφπτονται από δράςεισ Health Safety Net
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ είναι ειδικόσ δείκτθσ με μονάδα μζτρθςθσ ποςοςτό (%) και αναφζρεται ςτουσ κατοίκουσ τθσ
Υεριφζρειασ που καλφπτονται από δράςεισ Health Safety Net επί του πλθκυςμοφ που διαβιϊνει κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Ψο ςυγκεκριμζνο ποςοςτό τθσ τιμισ βάςθσ (2,3%) εξάγεται από ςτοιχεία του Ωπουργείου Ωγείασ για το Βόρειο Αιγαίο, όπου
ωφελικθκαν 1275 άτομα από δράςεισ Health Safety Net, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ςφμφωνα με μελζτθ για λογαριαςμό τθσ ΕΩΧΧΑ,
("Σλοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ", BCS, Ροζμβριοσ 2013), ο πλθκυςμόσ τθσ Υεριφζρειασ του Βορείου Αιγαίου που
ηει κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ, είναι 55.420 άτομα.
Θ δε τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται ςε ποςοςτό 20,00%, λαμβάνοντασ υπόψθ το άκροιςμα των τιμϊν ςτόχων των δεικτϊν εκροισ CO12
και CO17, ιτοι 11.000 άτομα που κα ωφελθκοφν κυρίωσ από δράςεισ Health Safety Net, επί του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ που
βρίςκεται κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ. Χτο ςθμείο αυτό κα πρζπει να αναφερκεί ότι ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ μόνο με ποςοςτό
μπορεί να εκφραςκεί καλφτερα, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι προβλεπόμενεσ δράςεισ είναι ςχεδόν αποκλειςτικά προνοιακζσ για τθν
άμεςθ και αναγκαία αντιμετϊπιςθ των ιδιαίτερα αρνθτικϊν επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ και φφεςθσ ςτον κοινωνικό ιςτό τθσ
περιφζρειασ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1. Υεριφερειακι ςτρατθγικι με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ2820
Ωφελοφμενοι φοιτθτζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςε ωφελοφμενουσ φοιτθτζσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υθγι ςτοιχείων για τθν τιμι βάςθσ είναι θ ΕΟΧΨΑΨ, ςε ςυνδυαςμό για τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία θ διοίκθςθ του Υανεπιςτθμίου
Αιγαίου.
Θ τιμι ςτόχοσ, Εκτιμικθκε με βάςθ τον προγραμματιςμό ανάπτυξθσ των εργαςιϊν του Υανεπιςτθμίου Αιγαίου. Εξ' αυτοφ δε του
γεγονότοσ ςχεδιάηονται οι ςχετικζσ παρεμβάςεισ του Υρογράμματοσ.

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Τ2821
Ωφελοφμενοι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ ζχει ωσ πθγι το Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων.
Θ τιμι ςτόχοσ αναφζρεται ςτουσ μακθτζσ, οι οποίοι κα κάνουν χριςθ τισ υποδομζσ οι οποίεσ ςχεδιάηονται να υλοποιθκοφν ςτο
πλαίςιο του Υρογράμματοσ ΥΕΥ Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Τ2823
Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
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Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ είναι ο πλζον κατάλλθλοσ για τθν μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων που
προγραμματίηονται τόςο ςτο ΥΕΥ Βορείου Αιγαίου, όςο και ςτον αντίςτοιχο Ψομεακό. Χ' αυτι τθ φάςθ ςχεδιαςμοφ δεν υφίςτανται
ςτοιχεία μζτρθςθσ του δείκτθ ςε περιφερειακό επίπεδο. Ζχουν προχωριςει όμωσ οι ενζργειεσ του ΩΥΕΞΑ (πθγι ςτοιχείων) για
περιφερειακι μζτρθςθ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Δεν υφίςτανται ςτοιχεία μζτρθςθσ του δείκτθ ςε περιφερειακό επίπεδο. Ζχουν προχωριςει όμωσ οι ενζργειεσ του ΩΥΕΞΑ (πθγι
ςτοιχείων) για περιφερειακι μζτρθςθ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
ΞΑΥΕ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Τ2824
Ρλθκυςμόσ που επωφελείται από μζτρα προςταςίασ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Πε βάςθ τα ζργα διαχείρθςθσ κινδφνου τθσ ΥΥ2007-2013 που ολοκλθρϊκθκαν εκτιμικθκε θ τιμι βάςθσ που αφορά ποςοςτό
πλθκυςμοφ ςε ςχζςθ με τον ςυνολικό πλθκυςμό τθσ Υ.Β.Α. που δζχκθκε τισ οφζλειεσ αντίςτοιχων παρεμβάςεων.
Θ δε τιμι ςτόχοσ κα καλυφκεί, είτε με δράςεισ του ΥΕΥ Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020, είτε και από το Ψομεακό Υρόγραμμα, κακϊσ και
από άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ με βάςθ κυρίωσ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ των παρεμβάςεων & το χαρακτιρα τθσ παρζμβαςθσ ςε
αςτικζσ περιοχζσ ι και αγροτικζσ περιοχζσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1. Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Τ2825
Κλάςμα ςτερεϊν αποβλιτων που οδθγείται ςε ανακφκλωςθ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Χφμφωνα με τον ΥΕΧΔΑ Βορείου Αιγαίου προςδιορίςκθκε θ τιμι βάςθσ του δείκτθ ενϊ επίςθσ ςφμφωνα με τον ΥΕΧΔΑ εκτιμάται ότι
μζχρι το τζλοσ τθσ περιόδου 2014 - 2020 κα ζχει επιτευχκεί θ τιμι ςτόχοσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 3 χρόνια
ΩΥΕΞΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 3 χρόνια
Τ2826
Ρλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από βελτιωμζνθ επεξεργαςία λυμάτων
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Πε βάςθ τα ζργα διαχείριςθσ λυμάτων που ολοκλθρϊκθκαν αυτι τθ προγραμματικι περίοδο εκτιμικθκε από τισ υπθρεςίεσ
περιβάλλοντοσ τθσ Υεριφζρειασ και το ΩΥΕΞΑ θ τιμι βάςθσ. Θ δε τιμι ςτόχοσ κα καλυφκεί είτε με δράςεισ του ΥΕΥ Βορείου Αιγαίου
2014 - 2020, είτε από το Ψομεακό Υρόγραμμα με ςυγχρθματοδότθςθ του Ψαμείου Χυνοχισ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
ΩΥΕΞΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Τ2827
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Ρλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από επαρκι και βελτιωμζνθ παροχι νεροφ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Πε βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Διεφκυνςθσ Ωδάτων, τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και ςτθ βάςθ του ςχεδίου διαχείρθςθσ των Οεκανϊν
Απορροισ προςδιορίςκθκε θ τιμι βάςθσ, κακϊσ επίςθσ και οι άμεςεσ ανάγκεσ κάλυψθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τιμισ ςτόχου.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1. Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Τ2828
Επιςκζψεισ ςε πόλουσ ζλξθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σι τιμζσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ εκτιμικθκαν κατόπιν πρωτογενοφσ ζρευνασ ςε τουριςτικά πρακτορεία, φορείσ αρχαιοτιτων και
φυςιολατρικοφσ ςυλλόγουσ. Εξ' αυτισ δε τθσ ζρευνασ προζκυψε και θ τιμι ςτόχοσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1. Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
T2829
Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ (ςφνολο περιοχϊν NATURA 2000) με εργαλεία διαχείριςθσ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Υαρ' ότι ςτο Βόρειο Αιγαίο μετρϊνται 16 ΗΕΥ και 11 ΕΗΔ ςυνολικισ ζκταςθσ 273,32 και δεν υφιςτανται φορείσ διαχείριςθσ και ωσ εκ
τοφτου εργαλεία και μζςα
διαχείριςθσ.
Για το λόγο αυτό θ τιμι βάςθσ είναι μθδζν, ςφμφωνα με τον προςδιοριςμό του δείκτθ αποτελζςματοσ.
Εν τοφτοισ θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίςκθκε με βάςθ το ςχεδιαςμό για τθν αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ προςταςίασ των περιοχϊν
NATURA 2000 ςτο πλαίςιο τόςο των
παρεμβάςεων του ΥΕΥ όςο και του ΩΥΕΞΑ.

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1. Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ2830
Ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ αςτικϊν κζντρων ι/και κζντρων με ςυγκζντρωςθ λειτουργιϊν αςτικοφ τφπου
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προςδιορίςκθκε με βάςθ τον αςτικό πλθκυςμό των νθςιϊν του Βορείου Αιγαίου. Αντίςτοιχα ςε ςχζςθ με το
ςφνολο των παρεμβάςεων που εκτιμάται ότι κα πραγματοποιθκοφν τθν περίοδο 2014 - 2020, εκτιμάται ότι με δράςεισ βελτίωςθσ του
αςτικοφ περιβάλλοντοσ των νθςιϊν κα καλυφκεί το 86% του αςτικοφ πλθκυςμοφ των νθςιϊν.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1. Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Τ2831
Μετακινοφμενοι επιβάτεσ από και προσ τθν Ρεριφζρεια
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προςδιορίςκθκε από ςτοιχεία τθσ EUROSTAT και των κατατόπουσ λειμεναρχείων τθσ
Υεριφζρειασ.
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Θ τιμι ςτόχοσ εκτιμικθκε με βάςθ τθσ προβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ ςε λιμάνια και αεροδρόμια

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο
Ωπθρεςίεσ τθσ Υεριφζρειασ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια
Τ2832
Χρονοαπόςταςθ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σι τιμζσ βάςθσ και ςτόχου του δείκτθ προςδιορίςκθκαν με βάςθ τθν εκτίμθςθ των παρεμβάςεων ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα του οδικοφ
δικτφου και λαμβάνοντασ υπόψθ τθ λειτουργικι ταχφτθτα πριν και μετά τισ παρεμβάςεισ

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ
T2846
Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ.
*Πθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+
T2847
Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ
*Πθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+
T2848
Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται
*Πθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+
T2849
Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ.
*Πθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+
T2850
Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ
*Πθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+
T2851
Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται
*Πθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014]
Τ2805
Χριςτεσ υπθρεςιϊν ΤΡΕ που παρζχονται απο δθμόςιουσ φορείσ
Θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ ςτθρίχκθκε ςτισ ανάγκεσ χριςθσ ΨΥΕ απομακρυςμζνων περιοχϊν.
Τ2812
Ρλθκυςμόσ που καλφπτεται από βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ πρόνοιασ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν

Αντίςτοιχα, θ χωροκζτθςθ των υποδομϊν προκφπτει με βάςθ τισ ανάγκεσ που ζχουν διαγνωςκεί ςε ςχζςθ με το μζςο μοναδιαίο
υποδομϊν, εκτιμικθκε θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ.
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Τ2815
Άτομα που αποδεςμεφονται απο τθν φροντίδα εξαρτθμζνων ατόμων
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ εκτιμικθκε με βάςθ το μζςο κόςτοσ ανά ωφελοφμενο με ειςόδθμα κάτω του ορίου τθσ φτϊχειασ, κατά κανόνα
οικονομικά ενεργό άτομο το οποίο δεςμεφεται από τα εξαρτϊμενα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του τα οποία εξυπθρετοφνται από κοινωνικζσ
παιδικοί - βρεφικοί και βρεφονθπιακοί ςτακμοί, ΞΔΑΥ. Ψο μζςο κόςτοσ ανά ωφελοφμενο, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ περιόδου
εξορκολογικοποιθμζνα προσ τα κάτω, για μεν τουσ βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ φκάνει τα 2.180 ευρϊ, για δε τα ΞΔΑΥ ςτα 1.100 ευρϊ. Π
ότι ςτθν Υεριφζρεια θ αρικμθτικι ςχζςθ αυτϊν των δφο κατθγοριϊν δομϊν είναι 2/3 βρεφονθπιακοί και παιδικοί ςτακμοί και το υπόλοιπ
το μζςο ςτακμιςμζνο κόςτοσ τθσ δράςθσ ανά ωφελοφμενο ανζρχεται ςε 4.290 ευρϊ. Πε βάςθ αυτό το μζςο κόςτοσ και ςφμφωνα με τ
κονδφλια / πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ 9i, ο αρικμόσ των ωφελοφμενων ωσ τιμι ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ φκάνει ςτ
δεςμεφοντασ περίπου το 25% του προχπολογιςμοφ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ.Θ παρακολοφκθςθ τθσ επιτευξιμότθτασ του ςτόχο
δείκτθ κα γίνεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι του ΥΕΥ, μζςω του ΣΥΧ ΕΧΥΑ και κα απολογίηεται ανά ζτοσ.

Τ2833
Εξυπθρετοφμενοι επιβάτεσ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν
Σι τιμζσ ςτόχοσ του δείκτθ εκτιμικθκε με βάςθ τθ μζχρι ςιμερα κίνθςθ των μεταφορικϊν υποδομϊν ςε ςυνδιαςμό με τισ διευκολυν
παραςχεκοφν ςτο επιβατικό κοινό και τθσ ελκυςτικότθτασ που κα δθμιουργθκεί ςτα νθςιά του Βορείου Αιγαίου.
Τ2834
Εξυπθρετοφμενοι επιβάτεσ
Σριςμόσ
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν

Σι τιμζσ ςτόχοσ του δείκτθ εκτιμικθκε με βάςθ τθ μζχρι ςιμερα κίνθςθ των μεταφορικϊν υποδομϊν ςε ςυνδιαςμό με τισ διευκολυν
παραςχεκοφν ςτο επιβατικό κοινό και τθσ ελκυςτικότθτασ που κα δθμιουργθκεί ςτα νθςιά του Βορείου Αιγαίου.
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ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ
ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
T1304
Επιχειριςεισ που μοιράηονται θλεκτρονικά πλθροφορίεσ κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ αξίασ (ποςοςτό επί των επιχειριςεων με 10+
εργαηόμενουσ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ πλθν χρθματοπιςτωτικοφ)
Σρίηεται ωσ το Υοςοςτό επί των επιχειριςεων με 10 και περιςςότερουσ εργαηόμενουσ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ πλθν του
χρθματοπιςτωτικοφ. Σ δείκτθσ επελζγθ ωσ ο πλζον ςυναφισ δείκτθσ για τθν αποτίμθςθ τθσ παρζμβαςθσ κακϊσ αποτελεί τμιμα
του Digital Agenda Scoreboard και κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 20,60% (2010) προκφπτει από τα πλζον επίκαιρα ςτοιχεία τθσ Eurostat-ICT Enterprises Survey
Θ τιμι ςτόχοσ = 40,00% ( 2023) (διπλαςιαςμόσ) επιλζχκθκε λαμβάνοντασ ωσ δεδομζνο τισ Υεριφερειακζσ αλλά και εκνικζσ
τάςεισ αφξθςθσ τθσ χριςθσ ΨΥΕ για εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, με υπόκεςθ μζςθσ ετιςιασ ανάπτυξθσ 7%.
Υθγι ςτοιχείων : Eurostat-ICT Enterprises Survey

T1241
Ετιςια Ξατανάλωςθ Ενζργειασ από οχθματοχιλιόμετρα
Σρίηεται ωσ θ ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ από οχθματοχιλιόμετρα (KilotonsofoilEquivalent (ktoe)
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 1074(2013) υπολογίςτθκε με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Ζκκεςθσ που υλοποίθςε το Δεκζμβριο του 2013 το Ωπουργείο
Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ βάςει του άρκρου 7, παρ 9 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ για τθν ενεργειακι
απόδοςθ.
Θ τιμι ςτόχοσ =860 (2023) υπολογίςτθκε με βάςθ τόςο τα ςτοιχεία τθσ προαναφερκείςασ ζκκεςθσ όςο και τα αναφερόμενα ςτο
εγκεκριμζνο Χφμφωνο Εταιρικισ Χχζςθσ για το κζμα τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ωσ ακολοφκωσ:
Πεκοδολογία υπολογιςμοφ τιμισ ςτόχου:
Αρικμόσ οχθμάτων ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ: 1.158.080 οχιματα
Πζςοσ όροσ ετιςιων χιλιομζτρων ανά όχθμα: 15.000 χιλιόμετρα
Άρα: 1.158.080 * 15.000= 17.371.200.000 οχθματοχιλιόμετρα ετθςίωσ
Πζςοσ όροσ κατανάλωςθσ: 8 lt/100 χιλιόμετρα = 0.08 lt/χιλιόμετρο
Επομζνωσ 17.371.200.000 * 0,08 = 1.389.696.000 lt κατανάλωςθ ετθςίωσ
600lt = 0,000464 ktoe
Επομζνωσ τα 1.389.696.000 lt ιςοφνται με 1074,69 ktoe ετθςίωσ
Επικυμείται μείωςθ 20%, άρα ςτόχοσ τα 860 ktoe ετθςίωσ, δθλαδι οι 860 κιλοτόνοι ιςοδφναμου πετρελαίου
Υθγζσ ςτοιχείων :
1. Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ
2. ΕΟΧΨΑΨ

T1242
Υλθκυςμόσ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ που εξυπθρετείται από τα αναβακμιςμζνα δίκτυα
Σρίηεται ωσ ο πλθκυςμόσ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ που εξυπθρετείται από τα αναβακμιςμζνα οδικά δίκτυα.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 773.600 (2011) προκφπτει από τον πλθκυςμό (απογραφι 2011) που εξυπθρετείται από :
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1.
2.

δρόμουσ που χρθματοδοτικθκαν από το Γ ΞΥΧ (μετρικθκε ο πλθκυςμόσ τθσ Ξοινοτικισ Ενότθτασ του Ξαλλικρατικοφ
Διμου από τθν οποία περνάει ο δρόμοσ. Θ Ξοινοτικι Ενότθτα ταυτίηεται με τουσ Ξαποδιςτριακοφσ Διμουσ) και
δρόμουσ που χρθματοδοτικθκαν από από το ΕΧΥΑ (μετρικθκε ο πλθκυςμόσ των Ξαλλικρατικϊν Διμων από τουσ
οποίουσ περνάει ο δρόμοσ), κεωροφνται περιφερειακισ ςθμαςίασ και ςυνδζουν περιοχζσ με τα διευρωπαϊκά δίκτυα
(ΥΑΚΕ, ΕΓΡΑΨΛΑ, ΞΑΚΕΨΣΛ ΕΓΡΑΨΛΑΧ).

Θ τιμι ςτόχοσ = 1.220.000 (2023) προςδιορίςτθκε με βάςθ τον πλθκυςμό (απογραφι 2011) των Διμων από τουσ οποίουσ
διζρχονται οι αυτοκινθτόδρομοι που κα υλοποιθκοφν μζςω των 5 ςθμαντικϊν phasing ζργων:
1.
2.
3.
4.
5.

Σδικόσ Άξονασ Κεςςαλονίκθ – Ξιλκίσ – Δοϊράνθ, τμιμα Α/Ξ Αςςιρου ζωσ Α/Ξ Ρ.Χάντασ
Ξαταςκευι Σδικοφ Ψμιματοσ Υοτίδαια – Ξαςςανδρεία του οδικοφ κυκλϊματοσ Ξαςςάνδρασ Ρ. Χαλκιδικισ
Υεριφερειακι Σδόσ Ξατερίνθσ
Σδικόσ Άξονασ Κεςςαλονίκθ – Ξιλκίσ – Δοϊράνθ, τμιμα Α/Ξ Παυρονερίου – Είςοδοσ Ξιλκίσ
Βελτίωςθ/αναβάκμιςθ τθσ Δυτικισ Εςωτερικισ Υεριφερειακισ Σδοφ Κεςςαλονίκθσ από πζρασ κόμβου Ξ16
(Οαχαναγορά) ζωσ κόμβο Ξ5 (Ροςοκομείο Υαπαγεωργίου)

Υθγζσ ςτοιχείων :
1. ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΣ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ
2. ΕΟΧΨΑΨ

T1302
Δαπάνθ Ε&Α του τομζα επιχειριςεων
Σρίηεται θ δαπάνθ ςε δράςεισ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ του τομζα επιχειριςεων. Σ δείκτθσ κα μετράται ωσ ποςοςτό του
Υεριφερειακοφ ΑΕΥ ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ =0,16% (2011) προκφπτει από ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ
Θ τιμι ςτόχοσ = 0,30%(2023) ενςωματϊνει τον εκνικό ςτόχο για τισ δαπάνεσ Ε&Α του τομζα επιχειριςεων, με –αιςιόδοξθ‐
προςαρμογι ςτα δεδομζνα τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ
Υθγι ςτοιχείων:
1. ΕΟΧΨΑΨ

T1303
Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία των επιχειριςεων ΨΥΕ
Σρίηεται ωσ θ Υεριφερειακι Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία (ΑΥΑ) των επιχειριςεων ςτουσ κλάδουσ ΨΥΕ όπου επιχειρείται θ
παρζμβαςθ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ =849 εκ.€( 2011) προκφπτει από ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ
Θ τιμι ςτόχοσ = 960 εκ. € ( 2023) ςυνυπολογίηει τισ Υεριφερειακζσ τάςεισ για ανάπτυξθ του κλάδου. Υροχποκζτει 1,8% μζςθ
ετιςια αφξθςθ‐ και ζχει τεκεί –αιςιόδοξα‐ ςτα 960 Π€
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ

T1305
Αρικμόσ ιδιωτϊν που αλλθλεπιδροφν επιγραμμικά (online) με δθμόςιεσ αρχζσ κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ ιδιωτϊν που αλλθλεπιδροφν επιγραμμικά (online) με δθμόςιεσ αρχζσ κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ ωσ
ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ. Επελζγθ ωσ ο πλζον ςυναφισ δείκτθσ για τθν αποτίμθςθ τθσ
παρζμβαςθσ κακϊσ αποτελεί τμιμα του Digital Agenda Scoreboard. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 35,52% (2013) προκφπτει από τα πλζον επίκαιρα ςτοιχεία (2013) τθσ Eurostat – ICT household surveys
Θ τιμι ςτόχοσ = 55,00% (2023) (αφξθςθ 60%) τίκεται λαμβάνοντασ ωσ δεδομζνο τισ τάςεισ αφξθςθσ τθσ χριςθσ ΨΥΕ από οικιακοφσ
χριςτεσ, ςτθ Υεριφζρεια ΞΠ. Ωπολογίηεται με εκτιμϊμενθ 4,5% μζςθ ετιςια αφξθςθ χριςθσ.
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ

T1306
Υεριφερειακι Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία (ΑΥΑ )
Σρίηεται ωσ θ περιφερειακι Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία (ΑΥΑ ) ςε Π€, ςτουσ κλάδουσ που επιχειρείται θ παρζμβαςθ, ιτοι:
μεταποίθςθ, εμπόριο‐καταλφματα‐εςτίαςθ, ενθμζρωςθ ‐ επικοινωνία, επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ, τεχνικζσ & υποςτθρικτικζσ
δραςτθριότθτεσ, τζχνεσ, διαςκζδαςθ & ψυχαγωγία, ςφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ τθσ ΕΟΧΨΑΨ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε
ετιςια βάςθ.

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 12.358 Π€ (2011) προκφπτει από τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία
Θ τιμι ςτόχοσ = 15.433 Π€ (2020 Εμπεριζχεται θ κακυςτζρθςθ3ετϊν ςτθν ζκδοςθ ςτοιχείων ΑΥΑ από τθν ΕΟΧΨΑΨ.)
Υαραδοχι:
Πζςθ ετιςια αφξθςθ ΑΥΑ 2,5% μζχρι το 2020 δίνει ςυνολικι αφξθςθ ΑΥΑ κατά 24,89% ςε ςχζςθ με το 2011. Εκτιμάται ότι θ
προβλεπόμενθ ενίςχυςθ ςε 400 ΠΠΕ κα ζχει μικρι ςυνειςφορά ςτο ςφνολο αν αναλογιςτοφμε τθν αναλογία ενιςχυόμενων
επιχειριςεων προσ ςφνολο ΠΠΕ ςτθν ΥΞΠ.
(Σθμ. : Υπολογιηόμενθ ςυνδρομι του Προγράμματοσ: 12.852Μ€)
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ ‐ Ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία κατά κλάδο (A10) ‐ NACE REV.2

T1308
Εξαγωγζσ (εκτόσ πετρελαιοειδϊν)
Σρίηεται ωσ θ αξία ςε Π€ των εξαγωγϊν (εκτόσ πετρελαιοειδϊν) τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ. Σ δείκτθσ κα μετράται
ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 3.608Π€ (2013) προκφπτει από τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία
Θ τιμι ςτόχοσ =5.340Π€ (2023) τίκεται με τθν ακόλουκθ παραδοχι:
Υαραδοχι:
Πζςθ ετιςια αφξθςθ εξαγωγϊν 4% μζχρι το 2023 δίνει ςυνολικι αφξθςθ εξαγωγϊν κατά 48,02% ςε ςχζςθ με το 2013. Εκτιμάται
ότι θ ενίςχυςθ ςε 820 ΠΠΕ εξαιρουμζνου του πρωτογενι τομζα, κα ζχει ικανοποιθτικι ςυνειςφορά ςτο ςφνολο ενιςχυόμενων
επιχειριςεων προσ ςφνολο εξαγωγικϊν ΠΠΕ ςτθν ΥΞΠ.
(Σθμ. : Υπολογιηόμενθ τιμι ςτόχοσ από ςυνδρομι του Προγράμματοσ: 3.824 Μ€)
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ , ΧΕΒΕ ‐ "Ετιςια Ζκκεςθ Εξαγωγζσ Ξεντρικισ Πακεδονίασ ανά κλάδο, ςε ευρϊ"

T1309
Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ ανά Ζτοσ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων ανά ζτοσ
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ =3.227 (2014) προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ βιβλιογραφικισ βάςθσ δεδομζνων Scopus, (μζτρθςθ 12.11.2014)
Θ τιμι ςτόχοσ = 3.800 (2023) υπολογίηεται με βάςθ τισ τάςεισ των τελευταίων ετϊν ςχετικά με το είδοσ και πλικοσ
δθμοςιεφςεων ανά επιςτθμονικό πεδίο.
Υθγζσ ςτοιχείων:
1. ΕΞΨ
2. Βιβλιογραφικζσ βάςεισ δεδομζνων όπωσ Scopus και WebofScience

T1311
Αναλογία start-ups / νζων εταιρειϊν εντάςεωσ ζρευνασ και τεχνολογίασ ςτουσ ενιςχυόμενουσ κλάδουσ προσ ςφνολο νζων
επιχειριςεων
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό των νζων καινοτόμων επιχειριςεωνεντάςεωσ ζρευνασ και τεχνολογίασ (ΡΕΕΨ) επί του ςυνόλου των
νεοϊδρυόμενων επιχειριςεων (ΠΠΕ) τθσ ΥΞΠ. Χτόχοσ του Υρογράμματοσ είναι θ αφξθςθ τθσ αναλογίασ ΡΕΕΨ ςτο ςφνολο των
νζων ιδρφςεων διαχρονικά. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 2,25 % (2013) προκφπτει από με βάςθ τα ςτοιχεία του ΓΕΠΘ (Γενικό Εμπορικό Πθτρϊο τθσ Ξεντρικισ Ζνωςθσ
Επιμελθτθρίων)για νζεσ ενάρξεισ επιχειριςεων ανά δευτεροβάκμιο ΞΑΔ ςτθν ΥΞΠ
Θ τιμι ςτόχοσ = 5,5% (2023) (αιςιόδοξο ςενάριο με διπλαςιαςμό τθσ αναλογίασ ΡΕΕΨ ςτο ςφνολο των νζων ΠΠΕ).
Υαραδοχι:
Κεωρείται ότι κακϊσ το ποςοςτό ΡΕΕΨ ςιμερα ςτθν ΥΞΠ είναι ςχετικά μικρό, το ςφνολο των ΡΕΕΨ κα προκφψει ςε μεγάλο
βακμό από τισ παρεμβάςεισ του 3α1 με υπόκεςθ μζςθσ ετιςιασ αφξθςθσ 9%
Υθγι ςτοιχείων: Πθτρϊο ιδρφςεων νζων εταιρειϊν του Γενικοφ Εμπορικοφ Πθτρϊου (ΓEMH) ανά ΞΑΔ

T1312
Υοςοςτό πλθροφόρθςθσ (ανακοινϊςεων, προςκλιςεων, προκθρφξεων) ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ από τα ΕΥ που
παρζχεται θλεκτρονικά
Ορίηεται ωσ το ποςοςτό τθσ πλθροφόρθςθσ (ανακοινϊςεων, προςκλιςεων, προκθρφξεων) που παρζχεται ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ
χρθματοδότθςθσ από τα ΕΠ με θλεκτρονικό τρόπο, για δράςεισ ΕΤΠΑ.
Η τιμι βάςθσ προκφπτει από τα διακζςιμα ςτοιχεία του ζτουσ 2014, ςχετικά με τθ χριςθ internet και θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου,
μζςω των οποίων παρζχεται το ςφνολο τθσ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 20142020 ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ.
Στόχοσ (για το 2023) είναι το ποςοςτό αυτό (100%) να παραμείνει και να παρζχεται το ςφνολο τθσ πλθροφορίασ θλεκτρονικά, με
ακόμθ πιο αποτελεςματικό και γριγορο τρόπο.
Πθγι ςτοιχείων: Στοιχεία τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ ΕΠ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, μζςω του Προγράμματοσ
(Επικοινωνιακοφ Σχεδίου) Πλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ που υλοποιεί, και τθσ ΕΥΣΣΑ για τα υπόλοιπα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

T1313
Υοςοςτό πλθροφόρθςθσ (ανακοινϊςεων, προςκλιςεων, προκθρφξεων) ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ από τα ΕΥ που
παρζχεται θλεκτρονικά %
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Ορίηεται ωσ το ποςοςτό τθσ πλθροφόρθςθσ (ανακοινϊςεων, προςκλιςεων, προκθρφξεων) που παρζχεται ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ
χρθματοδότθςθσ από τα ΕΠ με θλεκτρονικό τρόπο, για δράςεισ ΕΚΤ.
Η τιμι βάςθσ προκφπτει από τα διακζςιμα ςτοιχεία του ζτουσ 2014, ςχετικά με τθ χριςθ internet και θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου,
μζςω των οποίων παρζχεται το ςφνολο τθσ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 20142020 ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ.
Στόχοσ (για το 2023) είναι το ποςοςτό αυτό (100%) να παραμείνει και να παρζχεται το ςφνολο τθσ πλθροφορίασ θλεκτρονικά, με
ακόμθ πιο αποτελεςματικό και γριγορο τρόπο.
Πθγι ςτοιχείων: Στοιχεία τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ ΕΠ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, μζςω του Προγράμματοσ
(Επικοινωνιακοφ Σχεδίου) Πλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ που υλοποιεί, και τθσ ΕΥΣΣΑ για τα υπόλοιπα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

T1314
Υοςοςτό του πλθκυςμοφ που καλφπτεται από το δίκτυο του φυςικοφ αερίου
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ που καλφπτεται από το δίκτυο του φυςικοφ
αερίου. Χφμφωνα με τα ςτοιχεία 2013, το ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ που καλφπτεται από το υφιςτάμενο δίκτυο
φυςικοφ αερίου υπολογίηεται ςτο 55%, δθλαδι το δίκτυο φυςικοφ αερίου δυνθτικά μπορεί να εξυπθρετιςει περίπου 1.000.000
πολίτεσ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ =55% (2013) προκφπτει από ςτοιχεία που ζχουν δθμοςιοποιθκεί από τθ ΔΕΥΑ
Θ τιμι ςτόχοσ = 65% (2023) τίκεται ςτθ βάςθ τθσ απόφαςθ τθσ ΕΕ Stateaid SA 31225(2011/N) για ζγκριςθ κρατικισ ενίςχυςθσ για
τθν ανάπτυξθ νζου δικτφου κακϊσ και βάςθ τθσ μελζτθσ ανάπτυξθσ ΕΧΦΑ 2014‐2023 (Δεκζμβριοσ 2013) θ οποία εκπονικθκε από
τον Διαχειριςτι Εκνικοφ Χυςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ΔΕΧΦΑ ΑΕ),
Υθγι ςτοιχείων: ΔΕΥΑ

T1321
Ξατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ, πλθν του τομζα των μεταφορϊν
Σρίηεται ωσ θ κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ, πλθν του τομζα των μεταφορϊν. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε
χιλιάδεσ τόνουσ ιςοδφναμου πετρελαίου (ΞΨΛΥ) *Kilotonnes of Oil Equivalent ) ςε διετι βάςθ από το ΩΥΕΞΑ – ανά είδοσ
δραςτθριοτιτων – και λαμβάνει υπ’ όψιν το ςφνολο των παρεμβάςεων ςτον τομζα.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ =1751 ΞΨΛΥ (2013) και
Θ τιμι ςτόχοσ = 1.618 ΞΨΛΥ ( 2023) προκφπτει από τθν ακόλουκθ μεκοδολογία:
Πεκοδολογία :
Θ κατανάλωςθ (και εξοικονόμθςθ) ενζργειασ υπολογίηεται – ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ – για όλεσ τισ
δραςτθριότθτεσ, που περιλαμβάνουν κερμικζσ δραςτθριότθτεσ, θλεκτρικζσ χριςεισ και δευτερογενείσ δραςτθριότθτεσ, πλθν
του τομζα των μεταφορϊν. Σ τελευταίοσ περιλαμβάνει – ςφμφωνα με το Υαράρτθμα τθσ Ζκκεςθσ – αντικατάςταςθ παλαιϊν
φορτθγϊν δθμοςίου & ιδιωτικοφ τομζα, παλαιϊν επιβατικϊν ιδιωτικοφ τομζα, υγραεριοκίνθςθ επιβατικϊν ιδιωτικοφ τομζα
και το Πετρό Κεςςαλονίκθσ. Σι δράςεισ αυτζσ δεν ςχετίηονται με τον Ειδικό Χτόχο και ςυνεπϊσ εξαιροφνται.
Για τθν «περιφερειοποίθςθ» τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ (κακϊσ δεν υπάρχουν διακζςιμα Υεριφερειακά ιςοηφγια),
χρθςιμοποιείται το ποςοςτό που προκφπτει από τθν ζρευνα τθσ WWF‐Helesco 2011, που ορίηει το ενεργειακό «αποτφπωμα»
ςε επίπεδο Υεριφζρειασ (για τθν Ξεντρικι Πακεδονία 16,71%) για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Πε τθν παραδοχι ότι το μείγμα
ενεργειακϊν πθγϊν δεν επθρεάηει τθν κατανομι ςε επίπεδο περιφζρειασ, κεωρείται ότι το ποςοςτό είναι ορκό και ςε κάκε
περίπτωςθ πολφ κοντά ςτθν πλθκυςμιακι κατανομι ςε επίπεδο περιφζρειασ. Πε βάςθ το ποςοςτό αυτό ανάγεται θ
κατανάλωςθ από εκνικό επίπεδο ςτο επίπεδο τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ.
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Από τθν ίδια Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ (του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ) δίνεται το εκτιμϊμενο αποτζλεςμα από το ςφνολο των
μζτρων πολιτικισ για διάρκεια εφαρμογισ μζτρων 2014‐2020+ ςτθν Ελλάδα (ανά είδοσ δραςτθριοτιτων). Πε τον τρόπο αυτό
προκφπτει θ τιμι‐ςτόχοσ για τθν Ξεντρικι Πακεδονία, από το ςφνολο των παρεμβάςεων.
Χφμφωνα με τθν Εκνικι Χτρατθγικι, θ μζςθ ετιςια εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε εκνικό επίπεδο (ςυμπεριλαμβανομζνων των
ζργων που κα υλοποιθκοφν απο τα ΕΥ τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014‐2020) εκτιμάται βάςει των διατάξεων τθσ Υαρ. 2
του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ ςε: 99,3 Ktoe για τα ζτθ 2014‐15, 124,1 Ktoe για τα ζτθ 2016‐17 και 149,0 Ktoe για τα
ζτθ 2018‐20. Ξατ' αναλογία υπολογίηεται για τθν ΥΞΠ ότι οι μειϊςεισ κα ανζλκουν ςε 14,8 Ktoe για τα ζτθ 2014 και 15, 18,5
Ktoe για τα ζτθ 2016 και 2017 και 22,0 Ktoe για τα ζτθ 2018, 2019 και 2020. Ψόςο ςτον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου, όςο και
ςτον προςδιοριςμό του ετιςιου ρυκμοφ για τθν περίοδο 2020‐2023 δεν ςυμπεριλαμβάνονται νζα μζτρα πολιτικισ που κα
αφοροφν το πλαίςιο τθσ 2020+ περιόδου.
Σι τιμζσ των δεικτϊν ενδζχεται να αναπροςαρμοςτοφν ςτθν περίπτωςθ που το ΞΑΥΕ προχωριςει ςε νζουσ
υπολογιςμοφσ πριν τθν υποβολι τθσ πρϊτθσ Ζκκεςθσ (θ δυνατότθτα αυτι απορρζει από τον Ξανονιςμό).

Υθγι ςτοιχείων:
Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ (του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ) Ωπολογιςμόσ βάςει πλθκυςμιακισ βαρφτθτασ ΥΞΠ

T1322
Ξατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ
Σρίηεται ωσ θ κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτον τομζα των μεταφορϊν. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε χιλιάδεσ τόνουσ ιςοδφναμου
πετρελαίου (ΞΨΛΥ) *Kilotonnes of Oil Equivalent ) ςε ετιςια βάςθ από το ΩΥΕΞΑ βάςει πλθκυςμιακισ βαρφτθτασ ΥΞΠ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 1.204,8 ΞΨΛΥ ( 2013) και
Θ τιμι ςτόχοσ = 1.177,3 ΞΨΛΥ ( 2023) προκφπτει από τθν ακόλουκθ μεκοδολογία:
Πεκοδολογία :
Θ κατανάλωςθ (και εξοικονόμθςθ) ενζργειασ υπολογίηεται – ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ – για όλεσ τισ
δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα των μεταφορϊν. Σ τελευταίοσ περιλαμβάνει – ςφμφωνα με το Υαράρτθμα τθσ Ζκκεςθσ
– αντικατάςταςθ παλαιϊν φορτθγϊν δθμοςίου & ιδιωτικοφ τομζα, παλαιϊν επιβατικϊν ιδιωτικοφ τομζα,
υγραεριοκίνθςθ επιβατικϊν ιδιωτικοφ τομζα και το Πετρό Κεςςαλονίκθσ.
Για τθν «περιφερειοποίθςθ» τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, χρθςιμοποιείται το ποςοςτό που προκφπτει από τθν ζρευνα τθσ
WWF‐Helesco 2011, που ορίηει το ενεργειακό «αποτφπωμα» ςε επίπεδο περιφερειακισ ενότθτασ (για τθν Ξεντρικι Πακεδονία
16,71%) για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Πε τθν παραδοχι ότι το μείγμα ενεργειακϊν πθγϊν δεν επθρεάηει τθν κατανομι ςε
επίπεδο περιφζρειασ, κεωρείται ότι το ποςοςτό είναι ορκό και ςε κάκε περίπτωςθ πολφ κοντά ςτθν πλθκυςμιακι κατανομι ςε
επίπεδο περιφζρειασ. Πε βάςθ το ποςοςτό αυτό ανάγεται θ κατανάλωςθ από εκνικό επίπεδο ςτο επίπεδο τθσ Υεριφζρειασ
Ξεντρικισ Πακεδονίασ (εκτόσ από το Πετρό Κεςςαλονίκθσ, του οποίου το ενεργειακό αποτζλεςμα αντιςτοιχεί 100% ςτθν
ΥΞΠ).
Από τθν ίδια Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ (του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ) δίνεται το εκτιμϊμενο αποτζλεςμα από το ςφνολο των
μζτρων πολιτικισ για διάρκεια εφαρμογισ μζτρων 2014‐2020+ ςτθν Ελλάδα (ανά είδοσ δραςτθριοτιτων). Πε τον τρόπο αυτό
προκφπτει θ τιμι‐ςτόχοσ για τθν Ξεντρικι Πακεδονία, από το ςφνολο των παρεμβάςεων ςτον τομζα των μεταφορϊν.
Σ δείκτθσ λαμβάνει υπόψθ τθν υποχρζωςθ για ετιςια μείωςθ του 1% τα ζτθ 2014 και 2015, 1,25% τα ζτθ 2016 και 2017 και
1,5% τα ζτθ 2018, 2019 και 2020, που προβλζπει θ Σδθγία 27/2012/ΕΕ, θ οποία ωςτόςο υπερκαλφπτεται (και εξαρτάται
κφρια) από τθν βαρφτθτα του αποτελζςματοσ λειτουργίασ του μετρό Κεςςαλονίκθσ, θ οποία αναμζνεται το 2018 (ςφμφωνα
με τθν Ζκκεςθ). Θ παραδοχι τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του μετρό αποτελεί τθν κφρια παράμετρο για τθν επίτευξθ του
ποςοτικοφ ςτόχου του δείκτθ.
Θ τιμι του δείκτθ υπολογίηεται ςε ετιςια βάςθ από το ΩΥΕΞΑ και λαμβάνει υπ’ όψιν το ςφνολο των παρεμβάςεων ςτον
τομζα μεταφορϊν (ςυμπεριλαμβανομζνου του Πετρό Κεςςαλονίκθσ).
Σι τιμζσ των δεικτϊν ενδζχεται να αναπροςαρμοςτοφν ςτθν περίπτωςθ που το ΞΑΥΕ προχωριςει ςε νζουσ
υπολογιςμοφσ πριν τθν υποβολι τθσ πρϊτθσ Ζκκεςθσ (θ δυνατότθτα αυτι απορρζει από τον Ξανονιςμό).
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Υθγι ςτοιχείων:
Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ (του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ) Ωπολογιςμόσ βάςει πλθκυςμιακισ βαρφτθτασ ΥΞΠ

T1323
Χφνολο πλθκυςμοφ οικιςμϊν που καλφπτονται από ςφγχρονα ςυςτιματα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ
Σρίηεται ωσ το ςφνολο του πλθκυςμοφ οικιςμϊν που καλφπτονται από ςφγχρονα ςυςτιματα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ. Σ
δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 56.000 (2014) απεικονίηει τον πλθκυςμό των οικιςμϊν τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ που απζκτθςαν
αντιπλθμμυρικι προςταςία κατά τθν Υρογραμματικι Υερίοδο2007‐2013 από το ςφνολο των παρεμβάςεων ΕΧΥΑ (ΕΥ Πακεδονίασ‐
Κράκθσ και ΕΥΥΕΦΑΑ).
Θ τιμι ςτόχοσ = 356.000 (2023) τίκεται ολιςτικά και περιλαμβάνει όλεσ τισ παρεμβάςεισ ςυνολικά ςτθν Ξεντρικι Πακεδονίασ.
Ωπολογίηεται με βάςθ τον προχπολογιςμό των υπό μεταφορά ζργων του ΕΥ ΠΑΚΦΑ 2007‐2013 και τον πλθκυςμό ςτον οποίο
αντιςτοιχοφν, ςυνάγοντασ «μοναδιαίο κόςτοσ» και ςυνυπολογίηοντασ παρεμβάςεισ από το ΕΥ ΩΠΕΥΕΦΑΑ για τθν ΥΥ 2014‐2020.
Χθμείωςθ:
Θ τιμι‐ςτόχοσ ενδζχεται να τροποποιθκεί μετά τθν τελικι ζγκριςθ του Χχεδίου Διαχείριςθσ Ξινδφνων Υλθμμφρασ Οεκανϊν
Απορροισ Υοταμϊν των Ωδατικϊν Διαμεριςμάτων GR 09, 10 και 11 που αφοροφν ςτθ γεωγραφικι περιοχι τθσ Υεριφζρειασ
Ξεντρικισ Πακεδονίασ και τθν εκπόνθςθ του Υεριφερειακοφ Χχεδίου Διαχείριςθσ Ξινδφνων.
Υθγζσ ςτοιχείων:
1. ΕΟΧΨΑΨ
2. ΩΥΕΞΑ – Ειδικι Γραμματεία Ωδάτων

T1324
Αρικμόσ Επιφανειακϊν Ωδατικϊν Χυςτθμάτων που διακζτουν καλι οικολογικι κατάςταςθ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των Επιφανειακϊν Ωδατικϊν Χυςτθμάτων που διακζτουν καλι οικολογικι κατάςταςθ. Σ δείκτθσ κα
μετράται ςε διετι βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 54 (2013)
Θ τιμι ςτόχοσ = 96 (2023)
Πεκοδολογία :
Σι τιμζσ των δεικτϊν βάςθσ και ςτόχου προκφπτουν από τα Χχζδια Διαχείριςθσ Οεκανϊν Απορροισ Υοταμϊν που αφοροφν τθν
ΥΞΠ (GR 09 – 10 – 11) όπου περιγράφονται τα Επιφανειακά Ωδατικά Χυςτιματα τα οποία είναι ςε κατάςταςθ που απαιτείται
αναβάκμιςθ (οικολογικι) ι δεν απαιτείται, από τα 227 που είναι ςυνολικά για τθν Ξεντρικι Πακεδονία.
Οαμβάνουν υπ’ όψιν το ςφνολο των παρεμβάςεων ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα, που εςτιάηει ςτθ «βελτίωςθ των υδάτινων πόρων» για
τθν φδρευςθ (πόςιμο νερό)
Θ κάλυψθ/αναβάκμιςθ των παραπάνω υδατικϊν ςυςτθμάτων ζωσ το τζλοσ τθσ περιόδου αποτελεί δζςμευςθ ωσ προσ τισ
επιταγζσ τθσ Σδθγίασ.
Θ Ειδικι Γραμματεία Ωδάτων του ΩΥΕΞΑ υποβάλλει (δθμοςιοποιεί) περιοδικζσ Εκκζςεισ με τα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ του
Δικτφου Υαρακολοφκθςθσ.
Υθγζσ ςτοιχείων:
1. ΩΥΕΞΑ – Ειδικι Γραμματεία Ωδάτων
2. Διεφκυνςθ Ωδάτων Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πακεδονίασ‐Κράκθσ
3. Εκνικό Δίκτυο Υαρακολοφκθςθσ Επιφανειακϊν Ωδάτων
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T1325
Αρικμόσ διανυκτερεφςεων ςε καταλφματα ξενοδοχειακοφ τφπου και κάμπινγκ ςτθν ΥΞΠ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ διανυκτερεφςεων ςε καταλφματα ξενοδοχειακοφ τφπου και κάμπινγκ ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ
Πακεδονίασ.
Σ παρϊν δείκτθσ χρθςιμοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Οογικισ Υαρζμβαςθσ που ςχετίηεται με τθν υποςτιριξθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ (ανάγκθ) που κα επιφζρει διατιρθςθ των τάςεων αφξθςθσ των τουριςτικϊν
επιςκζψεων ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ (αποτζλεςμα).
O υπολογιςμόσ του γίνεται με κυλιόμενο μζςο όρο τριετίασ για να υπάρχει ςτακερότθτα ςτισ τιμζσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 7.831.206 (αφορά ςτα ζτθ 2010‐2012).
Θ μζςθ ετιςια αφξθςθ των διανυκτερεφςεων ςτθν ΥΞΠ που ζχει λθφκεί υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ,
παρουςιάηει μια ςχετικι ςτακεροποίθςθ τθν περίοδο 2008‐2012 περί τθν τιμι των 7.780.000 με μζγιςτο τισ 8.070.000 το 2011
και ελάχιςτο τισ 7.707.000 το 2012 (υψθλότερθ μζςθ τιμι τριετίασ 7.831.206, που είναι θ τιμι βάςθσ).

Θ τιμι ςτόχοσ = 7.850.000 (2023) αποτελεί εκτίμθςθ με βάςθ τα δεδομζνα τθσ ΕΟΧΨΑΨ και τισ τάςεισ ςτθν αφξθςθ του τουριςμοφ
ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ.
Υαραδοχζσ:
Είναι προφανζσ ότι θ τιμι του δείκτθ επθρεάηεται από πολλαπλοφσ παράγοντεσ, που ενδζχεται να αφοροφν από φυςικζσ
καταςτροφζσ ωσ τισ εξελίξεισ ςτισ εξωτερικζσ ςχζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τρίτεσ χϊρεσ που αποτελοφν ομάδεσ ςτόχου για
τον τουριςμό τθσ ΥΞΠ.
Χυνεπϊσ, θ χριςθ μζςου όρου τριετίασ αποςκοπεί ςτθν κατά το δυνατό μεγαλφτερθ εξομάλυνςθ των
διακυμάνςεων που ζκτακτοι παράγοντεσ μπορεί να προκαλζςουν.
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ

T1326
Υεριοχζσ του δικτφου Natura 2000 για τισ οποίεσ διαςφαλίηεται θ χρθςτι διαχείριςθ
Σρίηεται ωσ θ ζκταςθ ςε εκτάρια(ha) , περιοχϊν του δικτφου Natura 2000 για τισ οποίεσ διαςφαλίηεται θ χρθςτι διαχείριςθ. Σ
δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ =422.259,00ha (2013) προκφπτει από επίςθμα ςτοιχεία από τα ςτοιχεία τθσ Δ/νςθσ Υεριβαλλοντικοφ Χχεδιαςμοφ
του ΩΥΕΞΑ και αφορά ςτισ περιοχζσ τθσ Ξεντρικισ Πακεδονίασ που ζωσ το τζλοσ 2013 είχαν ζγκυρα και ςε ιςχφ (ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Ρ.1650/86) Χχζδια Διαχείριςθσ ι/και Φορείσ Διαχείριςθσ (ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Ρ.2947/97)
Θ τιμι ςτόχοσ =954.455,00ha(2023) ταυτίηεται με τθν ςυνολικι ζκταςθ των περιοχϊν Natura 2000 ςτθν Ξεντρικι Πακεδονία ςτθν
οποία κα υλοποιθκοφν πράξεισ που κα ενιςχφςουν το κακεςτϊσ προςταςίασ εξαςφαλίηοντασ «χρθςτι» διαχείριςθ, ςτο πλαίςιο
του ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου και τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθν Βιοποικιλότθτα 2020.
Θ τιμι‐ςτόχοσ αφορά ταυτόχρονα ΗΕΥ και ΕΗΔ χωρίσ να αφαιροφνται αλλθλοεπικαλφψεισ τουσ και είναι δυνατόν να ανακεωρθκεί
(αυξθκεί ι μειωκεί) ςε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ των ορίων των περιοχϊν αυτϊν.
Υθγζσ ςτοιχείων: Διεφκυνςθ Υεριβαλλοντικοφ Χχεδιαςμοφ ΩΥΕΞΑ

T1327
Πζγιςτοσ αρικμόσ θμερϊν με μζςθ θμεριςια τιμι ΑΧ10 μεγαλφτερθ από 50 μg/m3 που καταγράφεται ςτο ςτακμό με τθ
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δυςμενζςτερθ επίδοςθ κατ’ ζτοσ
Σ δείκτθσ αφορά ςτο μζγιςτο αρικμό θμερϊν, με μζςθ θμεριςια τιμι αιωροφμενων ςωματιδίων ΑΧ10 μεγαλφτερθ από 50 μg/m3
που καταγράφεται ςτο ςτακμό με τθ δυςμενζςτερθ επίδοςθ κατ’ ζτοσ.
Ψα ΑΧ10είναι τα αιωροφμενα ςωματίδια με διάμετρο< 10μm που διαπερνοφν το αναπνευςτικό ςφςτθμα, ςυγκεντρϊνουν ρφπουσ
και κεωροφνται εξαιρετικά καρκινογόνα.
Αποτελοφν τον κυριότερο παράγοντα υποβάκμιςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν Ξεντρικι Πακεδονία, όπου παρατθροφνται
ςυχνζσ υπερβάςεισ των κεςμοκετθμζνων ορίων (>50 μg/m3).
Ξατά ςυνζπεια, θ μείωςθ των θμερϊν κατά τισ οποίεσ εμφανίηονται με αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ αποτελεί τον κφριο δείκτθ
αναβάκμιςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ.
Σ ςτακμόσ αναφοράσ που επιλζγεται για τθν ετιςια μζτρθςθ του δείκτθ είναι εκείνοσ με τθ δυςμενζςτερθ επίδοςθ (με τον
μεγαλφτερο αρικμό θμερϊν κατ’ ζτοσ που υπερβαίνεται θ μζγιςτθ τιμι) και είναι εκείνοσ που είναι τοποκετθμζνοσ ςτο Ξορδελιό
του Υολεοδομικοφ Χυγκροτιματοσ Κεςςαλονίκθσ.

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 43 θμζρεσ(2013). Ξατά το ζτοσ 2013, θ θμεριςια μζςθ τιμι των 50 μg/m3 ξεπεράςτθκε 43 φορζσ, ςφμφωνα με τθν
πθγι που αναφζρεται.
Θ τιμι ςτόχοσ = 35 θμζρεσ (2023) είναι εκείνθ που κακορίηεται από τθ νομοκεςία και κεωρείται ότι κα επιτευχκεί, ωσ αποτζλεςμα
του ςυνόλου των παρεμβάςεων, ανεξαρτιτου πθγισ χρθματοδότθςθσ
Υθγι ςτοιχείων: ΩΥΕΞΑ/Διεφκυνςθ Υεριβάλλοντοσ/ Ετιςια Ζκκεςθ Ελζγχου Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ και Κορφβου

T1328
Αρικμόσ ΧΩΨΑ ςτουσ οποίουσ το οργανικό φορτίο εκροισ των ςτραγγιδίων υπερβαίνει τα 30 mg/lt
Σ δείκτθσ αφορά ςτον αρικμό των ΧΩΨΑ ςτουσ οποίουσ το οργανικό φορτίο εκροισ των ςτραγγιδίων υπερβαίνει τα 30 mg/lt.
Χτόχοσ είναι θ μείωςθ του οργανικοφ φορτίου εκροισ των ςτραγγιδίων με παρζμβαςθ εφαρμογισ εξελιγμζνθσ/καινοτόμου
(θλεκτρολυτικισ) μεκόδου επεξεργαςίασ τουσ ςε τουλάχιςτον 1 ΧΩΨΑ.
Θ παρζμβαςθ κα πραγματοποιθκεί ςτον ΧΩΨΑ Παυροράχθσ, με ςτόχο τθ μείωςθ του οργανικοφ φορτίου (μετροφμενο με όρουσ
BOD (Biological Oxygen Demand) κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια και τθν αποφυγι δθμιουργίασ λυματολάςπθσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ =15 ΧΩΨΑ (2014) προζρχεται από το εγκεκριμζνο Υεριφερειακό Χχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων και αφορά το ςφνολο
των ΧΩΨΑ ςτθν Ξεντρικι Πακεδονία, ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπό καταςκευι.
Εφόςον ανακεωρθκεί το ΥΕΧΔΑ Ξεντρικισ Πακεδονίασ (ςτθ βάςθ τθσ αιρεςιμότθτασ 6.2) ενδζχεται να τροποποιθκοφν οι τιμζσ
ςτο δείκτθ, ςτο τζλοσ του 2015
Ψιμι ςτόχοσ = 14 ( 2023)
Υθγι ςτοιχείων:
Υεριφερειακόσ Φορζασ Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων Ξεντρικισ Πακεδονίασ / Εγκεκριμζνο ΥΕΧΔΑ

T1350
Δυναμικότθτα που προκφπτει από βελτιωμζνεσ υποδομζσ υγείασ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των κλινϊν (δυναμικότθτα) που προκφπτει από βελτιωμζνεσ υποδομζσ υγείασ. Σ δείκτθσ είναι ολιςτικόσ
κακϊσ δεν προβλζπεται να γίνουν άλλεσ παρεμβάςεισ τζτοιου τφπου από άλλα χρθματοδοτικά μζςα κατά τθν Υρογραμματικι
Υερίοδο 2014‐2020 και κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι βάςθσ =6.791,00 (2014) αφορά ςτο ςφνολο των κλινϊν ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ.
Θ τιμι ςτόχοσ = 6.901,00 ( 2023) αφορά ςτο ςφνολο των κλινϊν προςκζτοντασ τισ επιπλζον κλίνεσ που δθμιουργοφνται ι
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αναβακμίηονται (110 κλίνεσ) από νζεσ παρεμβάςεισ του ΥΕΥ Ξεντρικισ Πακεδονίασ 2014‐2020 και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα ζργα
phasing.
θ

Υθγι ςτοιχείων: Ωπουργείο Ωγείασ / 4 Ωγειονομικι Υεριφζρεια

T1365
Υοςοςτό κάλυψθσ μζςω δράςεων Ωγείασ και Υρόνοιασ του πλθκυςμοφ των πολιτϊν που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό (λόγοσ %) κάλυψθσ μζςω δράςεων Ωγείασ και Υρόνοιασ του πλθκυςμοφ των πολιτϊν που διαβιοφν κάτω
από το όριο τθσ φτϊχειασ. Ο πλθκυςμόσ κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ προςδιορίηεται
ςτουσ περίπου 450.000 πολίτεσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 5% (2014) τίκεται κατά εκτίμθςθ με βάςθ τουσ περίπου 9200 πολίτεσ (ςφμφωνα με ςτοιχεία του Ωπουργείου
Ωγείασ) που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ του HealthSafetyNet κακϊσ και τον αρικμό των ωφελοφμενων από τα ΞΘΦΘ τθν ΥΥ 2007‐
2013
Θ τιμι ςτόχοσ = 15% (2023) τίκεται από τίκεται κατά εκτίμθςθ και προςδιορίηεται ωσ θ Ψιμι ςτόχοσ του αντίςτοιχου Δείκτθ εκροισ
Χ100)/ ςφνολο των πολιτϊν ςτθν Υεριφζρεια που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ.
Δθλαδι με βάςθ τα 65.000 άτομα που κα επωφελθκοφν των δράςεων Ωγείασ και Ξοινωνικισ Υρόνοιασ τθσ επενδυτικισ
προτεραιότθτασ 9iv και τον αρικμό των ατόμων κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ, προκφπτει ωσ τιμι ςτόχοσ το 15%.

Υθγζσ ςτοιχείων: Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα

T1370
Άτομα που βρίςκουν απαςχόλθςθ ςε νζεσ επιχειριςεισ κοινωνικισ οικονομίασ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ ατόμων που βρίςκουν απαςχόλθςθ ςε νζεσ επιχειριςεισ κοινωνικισ οικονομίασ.Σ δείκτθσ κα μετράται ςε
ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 420 άτομα προκφπτει από υπολογιςμό μζςου όρου τουσ 5 εργαηόμενουσ ςε κάκε κοινωνικι επιχείρθςθ. Ζτςι για
τισ 84 υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ (ςτοιχεία από ΕΩΧΕΞΨ), υπολογίηονται περίπου 420
εργαηόμενοι
Θ τιμι ςτόχοσ = 595 άτομα τίκεται με τθν εκτίμθςθ ότι κα δθμιουργθκοφν τουλάχιςτον 35 νζεσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ μζςω τθσ
χρθματοδότθςθσ από τισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 9γ και 9v, επομζνωσ με 5 εργαηόμενουσ μζςο όρο ανά επιχείρθςθ,
προκφπτουν 175 άτομα που κα βρουν απαςχόλθςθ ςε νζεσ επιχειριςεισ κοινωνικισ οικονομίασ.
Υθγζσ ςτοιχείων:
1. ΕΩΞΕΞΣ
2. Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα

T1380
Υοςοςτό κάλυψθσ του πλθκυςμοφ από υποδομζσ εκπαίδευςθσ
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό κάλυψθσ του πλθκυςμοφ από υποδομζσ εκπαίδευςθσ.
Σ δείκτθσ αναφζρεται ςτο ποςοςτό υλοποίθςθσ του προγράμματοσ Χχολικϊν και Εκπαιδευτικϊν Ωποδομϊν.
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 90%
Θ τιμι ςτόχοσ = 100%
Πεκοδολογία
Η τιμι βάςθσ εκτιμάται ςφμφωνα με τισ καταγραφζσ των ετιςιων απογραφϊν των Δ/ςεων και Γραφείων Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Από τισ τιμζσ αυτζσ, που αφοροφν το ςφνολο των μακθτϊν αφαιρείται το 50% του πλθκυςμοφ που
καταγράφεται ςε ςχολεία διπλισ βάρδιασ (δεδομζνου πωσ οι μιςοί μακθτζσ κα αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε ςχολεία μονισ βάρδιασ).
Ζτςι προκφπτει θ τιμι βάςθσ. Στόχοσ είναι να καλυφκεί το ςφνολο του πλθκυςμοφ (των μακθτϊν τθσ ΠΚΜ) από υποδομζσ
εκπαίδευςθσ ζωσ το τζλοσ 2023.
Υθγι ςτοιχείων:
1. ΩΥ. Υαιδείασ και Δια Βίου Πάκθςθσ. κακϊσ και ςτοιχεία που παρζχουν οι δικαιοφχοι

T1382
Αρικμόσ νζων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων που ςυνεχίηουν τθ δραςτθριότθτά τουσ ζνα ζτοσ μετά τθν ζναρξθ
λειτουργίασ τουσ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ νζων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων που ςυνεχίηουν τθ δραςτθριότθτά τουσ ζνα ζτοσ μετά
τθν ζναρξθ λειτουργίασ τουσ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 125 επιχειριςεισ ( 2013) βαςίςτθκε ςτθ μελζτθ των Υρογραμμάτων Επιχοριγθςθσ του ΣΑΕΔ με τίτλο «Θ
Επιχειρθματικότθτα από ανζργουσ ςτθν Ελλάδα» θ οποία πραγματοποιικθκε ςε τθ ςυνεργαςία του École Polytechnique Fédérale
de Lausanne και του ΣΑΕΔ. Θ μελζτθ αφοροφςε πζντε προγράμματα επιχειρθματικότθτασ για Ρζουσ Ελεφκερουσ Επαγγελματίεσ
(ΡΕΕ). Από τθν ζρευνα που ζγινε μζςω ερωτθματολογίου, περίπου το 85% των ωφελοφμενων απάντθςαν ότι είχαν ενεργι τθν
επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα κατά τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. Σι ωφελοφμενοι των τριϊν εκ των πζντε προγραμμάτων είχαν
ιδθ ςυμπλθρϊςει 2‐3 ζτθ λειτουργίασ κατά τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ ενϊ οι ωφελοφμενοι των δφο προγραμμάτων διζνυαν το
πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ. Εφαρμόηοντασ το παραπάνω ποςοςτό ςτθ τιμι‐ςτόχο του αντίςτοιχου δείκτθ εκροϊν, προκφπτει ωσ τιμισ
βάςθσ ο αρικμόσ των 125 επιχειριςεων.
Θ τιμι ςτόχοσ = 132 επιχειριςεισ (2023) προκφπτει από τθν εκτίμθςθ ότι το υψθλό ποςοςτό των νζων επιχειριςεων που
υποςτθρίηονται χρθματοδοτικά και ςυνεχίηουν να λειτουργοφν ζνα ζτοσ μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ τουσ, κα διατθρθκεί και
υπάρχει και πικανότθτα αφξθςθσ λόγω τθσ μικρισ βελτίωςθσ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ που παρατθρείται το τελευταίο
διάςτθμα ςε ςχζςθ με τα ζτθ 2010‐2012 κατά το οποία θ οικονομικι κρίςθ ιταν ςε πλιρθ εξζλιξθ.
Ζτςι, με τθν παραδοχι αυτι, εκτιμάται ότι τουλάχιςτον 132 νζεσ επιχειριςεισ (το 88% τθσ τιμισ‐ςτόχου του δείκτθ εκροισ) οι
οποίεσ κα υποςτθριχκοφν μζςω τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ 8iii, κα ςυνεχίηουν τθ δραςτθριότθτά τουσ ζνα ζτοσ μετά τθν
ζναρξθ λειτουργίασ τουσ
Υθγζσ ςτοιχείων:
1. Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα
2. ΣΑΕΔ

T1383
Αρικμόσ πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων των οποίων εργαηόμενοι ζλαβαν πιςτοποίθςθ γνϊςεων ι/και δεξιοτιτων
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ υποςτιριξθσ πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων που ςυνεχίηουν να
εφαρμόηουν δράςεισ προςαρμογισ ςε τομείσ υψθλοφ Υεριφερειακοφ ενδιαφζροντοσ ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ
ςυμμετοχισ τουσ.
Θ λογικι τθσ παρζμβαςθσ αφορά ςε δράςεισ υποςτιριξθσ υφιςτάμενων επιχειριςεων.
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
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Θ τιμι Βάςθσ = 1954 επιχειριςεισ (2014) προκφπτει από τα ςτοιχεία (από ΕΩΧΕΞΨ) των προγραμμάτων διαρκρωτικισ προςαρμογισ
που υλοποιικθκαν ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ τθν περίοδο 2007‐2013, που δείχνουν ότι 1954 επιχειριςεισ
εντάχκθκαν ςε ςχετικι δράςθ.
Θ τιμι ςτόχοσ = 2.123 επιχειριςεισ (2023) προκφπτει με τθν παραδοχι ότι το 75% των επιχειριςεων που προβλζπεται να
υποςτθριχκοφν κα ςυνεχίςουν να προςαρμόηονται ςτο επιχειρθςιακό περιβάλλον που διαμορφϊνεται από τθν Υεριφερειακι
Χτρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ RIS3. Επομζνωσ, εφαρμόηοντασ το ποςοςτό αυτό ςτον αντίςτοιχο δείκτθ εκροισ (225*0,75)
προκφπτει ζνασ αρικμόσ περίπου 169 επιχειριςεων, ο οποίοσ προςτικζμενοσ ςτθ τιμι βάςθσ, μασ δίνει τθν τιμι‐ςτόχο των
2.123 επιχειριςεων που ςυνολικά μζχρι το 2023 κα ζχουν προχωριςει ςε δράςεισ διαρκρωτικισ προςαρμογισ.
Υθγι εκτίμθςθσ: Σλοκλθρωμζνο Υλθροφορικό Χφςτθμα

T1384
Πειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των μειονεκτοφντων ατόμων που αφοφ ςυμμετζχουν ςε πρόγραμμα εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ, αποκτοφν
εξειδίκευςθ ϊςτε να κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ
τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο πρόγραμμα αυτό. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 8.250 (2014) υπολογίςτθκε με βάςθ
α) ςτατιςτικά ςτοιχεία για τουσ ωφελοφμενεσ των Ψοπικϊν Δράςεων για Ευάλωτεσ Σμάδεσ (ΨΣΥΕΞΣ) τθσ ΕΩΧΕΞΨ βάςει on‐going
αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ (ςε δείγμα 50% των ςυνολικϊν ςχεδίων για ΨΣΥΕΞΣ),
β) ςτατιςτικά ςτοιχεία (τθσ ΕΕΨΑΑ) για τουσ ωφελοφμενουσ του προγράμματοσ «Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ και Επαγγελματικισ
Ηωισ» για τα ςχολικά ζτθ 2012‐2013, 2013‐2014, 2014‐2015,
γ) ςτοιχεία τθσ ζρευνασ πεδίου ςτο πλαίςιο τθσ on‐going αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ για το πρόγραμμα «Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ
και Επαγγελματικισ Ηωισ» για τα ςχολικά ζτθ 2011‐2012 και 2012‐2013.
Χυγκεκριμζνα:
α) από τα ςτοιχεία για τισ ΨΣΥΕΞΣ ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ, προκφπτει ότι το 6,3% ωφελουμζνων προωκικθκε
ςτθν απαςχόλθςθ.
β) από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του προγράμματοσ «Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» για το ςχολικό ζτοσ
2014‐2015, προκφπτει ότι ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ 17.048 γυναίκεσ ωφελικθκαν εκ των οποίων περίπου 10.000
(το 58,6%) με ειςόδθμα κάτω από 12.000 € και περίπου 6460 (το 37,9%) χωρίσ εργαςία (άνεργεσ).
γ) Θ ζρευνα πεδίου ςτο πλαίςιο τθσ on‐going αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ για το πρόγραμμα «Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ και
Επαγγελματικισ Ηωισ» για τα ςχολικά ζτθ 2011‐2012 και 2012‐2013, ζδειξε ότι κατά μζςο όρο για τισ άνεργεσ γυναίκεσ που
ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα, προζκυψε ποςοςτό απαςχόλθςθσ 17% λόγω αυτισ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ δράςθ.
Χε απόλυτα νοφμερα, ακροίηοντασ τουσ ωφελοφμενουσ των ΨΣΥΕΞΣ (690 άτομα) και του προγράμματοσ «Εναρμόνιςθ
Σικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» (ςχολικό ζτοσ 2014‐2015) προκφπτουν 17.738 ωφελοφμενοι.
Από τουσ 690 ωφελοφμενουσ των ΨΣΥΕΞΣ, 44 προωκικθκαν ςτθν απαςχόλθςθ (ποςοςτό 6,3%) Από τισ 17.048 γυναίκεσ,
περίπου 10.588 ζχουν κάποιου είδουσ εργαςία.
Εφαρμόηοντασ το ποςοςτό απαςχόλθςθσ 17% ςτον αρικμό των 6460 άνεργων γυναικϊν που ωφελοφνται από το πρόγραμμα
«Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» (ςχολικό ζτοσ 2014‐2015), προκφπτει ότι περίπου 1.100 γυναίκεσ κα
βρουν απαςχόλθςθ.
Ακροίηοντασ τα παραπάνω τρία νοφμερα (44 + 10.588 + 1.100) προκφπτει ότι περίπου 11.732 ωφελοφμενοι από τουσ ςυνολικά
17.738 ζχουν ι προωκοφνται ςε απαςχόλθςθ, δθλαδι ποςοςτό 66%.
Εφαρμόηοντασ το ποςοςτό 66% ςτθν τιμι ςτόχο του αντίςτοιχου δείκτθ εκροϊν (12.500) προκφπτει ότι 8250 άτομα είναι θ τιμι
βάςθσ.
Θ τιμι ςτόχοσ =8.750 (2023) τίκεται με βάςθ τθν παραδοχι ότι από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ δράςεισ τθσ επενδυτικισ
προτεραιότθτασ 9i, οι οποίοι ζχουν υπολογιςτεί ςε 12.500, το 70% αυτϊν, δθλαδι 8.750 άτομα κα ζχουν διατθριςει τθν εργαςία
τουσ, ι κα ζχουν αποκτιςει εργαςία ενϊ δεν είχαν, ι κα ζχουν μπει ςε μια διαδικαςία εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ εντόσ ζξι μθνϊν
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από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ, όντασ ωφελοφμενοι από κάποια δράςθ κατάρτιςθσ, ςυμβουλευτικισ, mentoring,
επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, παροχισ υπθρεςιϊν φροντίδασ παιδιϊν κ.α
Υθγι εκτίμθςθσ: Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα

T1385
Αρικμόσ νζων ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων τοπικοφ ι περιφερειακοφ χαρακτιρα που βελτιϊνουν τθν απαςχολθςιμότθτα
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των νζων ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων τοπικοφ ι περιφερειακοφ χαρακτιρα που βελτιϊνουν τθν
απαςχολθςιμότθτα. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 7 (2014) αντιςτοιχεί ςτισ ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ που ζχουν υλοποιθκεί ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ
Πακεδονίασ μζςω τθσ προςζγγιςθσ LEADER του Υρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
Θ τιμι ςτόχοσ = 14 (2023) υπολογίςτθκε με τθν παραδοχι ότι όλεσ οι ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ που κα υλοποιθκοφν
(1 ανά Υεριφερειακι Ενότθτα) κα αξιοποιοφν το τοπικό δυναμικό βελτιϊνοντασ τθν απαςχολθςιμότθτα ςτθν περιοχι
παρζμβαςθσ
Υθγι εκτίμθςθσ: Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα

T1386
Άτομα περικωριοποιθμζνων ομάδων/κοινοτιτων που ωφελοφνται από υπθρεςίεσ κοινωνικισ ζνταξθσ που παρζχονται μζςω one
stop shops και Ξζντρων Ξοινοτιτων
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των ατόμων περικωριοποιθμζνων ομάδων/κοινοτιτων που ωφελοφνται από υπθρεςίεσ κοινωνικισ ζνταξθσ
που παρζχονται μζςω one stop shops και Ξζντρων Ξοινοτιτων. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου:
Η τιμι βάςθσ = 240 (2014) αντιςτοιχεί ςτουσ 240 ωφελοφμενουσ των τριϊν κζντρων ςτιριξθσ ρομά και ευπακϊν ομάδων που ζχουν
υλοποιθκεί ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο πλαίςιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
Η τιμι ςτόχοσ = 1400 (2023) υπολογίςτθκε με τθν παραδοχι ότι από τα 7000 άτομα του δείκτθ εκροισ που ζχει τεκεί ςτο πλαίςιο
τθσ επενδυτικι προτεραιότθτασ 9ii, τουλάχιςτον το 20% κα επωφελθκεί των υπθρεςιϊν που κα παρζχονται μζςω των κζντρων
κοινότθτασ/one stop shops.
Υθγι εκτίμθςθσ: Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα

T1387
Υοςοςτό κάλυψθσ του πλθκυςμοφ των ατόμων με αναπθρία (ΑΠΕΑ) που λαμβάνει υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ για βελτίωςθ τθσ
κακθμερινισ διαβίωςθσ και τθσ διαδικαςίασ εκπαίδευςθσ
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό (%) κάλυψθσ του πλθκυςμοφ των ατόμων με αναπθρία (ΑΠΕΑ) που λαμβάνει υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ για
βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ διαβίωςθσ και τθσ διαδικαςίασ εκπαίδευςθσ.
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 4,5 %(2014) προκφπτει λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ ςτοιχεία:
1.

περίπου 380 ωφελοφμενοι από τα Ξζντρα Διθμζρευςθσ Ατόμων με Αναπθρία και περίπου 480 ωφελοφμενοι από Ξζντρα
Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν με Αναπθρία.
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2.

Από τισ απαντιςεισ που ζδωςαν οι Διμοι τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ ςτα ερωτθματολόγια «Χχεδιαςμοφ
Υαρεμβάςεων Ξοινωνικισ Ζνταξθσ και Ξαταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ» προκφπτει ζνασ ςυνολικόσ αρικμόσ περίπου
19.000 ΑΠΕΑ ςτθν Υεριφζρεια

Σ λόγοσ των παραπάνω δφο μεγεκϊν (860/19000) μασ δίνει ωσ τιμι βάςθσ ποςοςτό κάλυψθσ 4,5 %
Θ τιμι ςτόχοσ = 9,7% (2023) τίκεται ακροίηοντασ ςτουσ ωφελοφμενουσ (860) τθσ τιμισ βάςθσ τουσ 1000 επιπλζον που ζχουν τεκεί
ωσ τιμι ςτόχοσ ςτον δείκτθ εκροϊν και διαιρϊντασ το άκροιςμα με το ςυνολικό αρικμό των ΑΠΕΑ ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ
Πακεδονίασ.
Δθλαδι, 1860/19000 = 9,7 % ποςοςτό κάλυψθσ το οποίο κεωρείται ότι κα επιτευχκεί το 2023
Υθγι ςτοιχείων: Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα

T1388
Ξοινωνικζσ επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των Ξοινωνικϊν επιχειριςεων που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ. Σ
δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 84 (2014) αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των πιςτοποιθμζνων επιχειριςεων Ξοινωνικισ Σικονομίασ ςτθν Υεριφζρεια
Ξεντρικισ Πακεδονίασ (Χτοιχεία από ΕΩΧΕΞΨ)
Θ τιμι ςτόχοσ = 114 (2023) υπολογίηεται κεωρϊντασ ότι από τισ 40 επιχειριςεισ που κα υποςτθριχκοφν, τουλάχιςτον
οι 30 κα είναι νζεσ επιχειριςεισ οι οποίεσ κεωρείται ότι κα ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ
παρζμβαςθσ
Υθγι ςτοιχείων: Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα

T1390
Υοςοςτό δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ΕΨΥΑ επί πλθρωμϊν ΕΨΥΑ που προκφπτουν από μθ επάρκεια δικαιοφχου
Ορίηεται ωσ το ποςοςτό δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ΕΤΠΑ επί πλθρωμϊν ΕΤΠΑ που προκφπτουν από μθ επάρκεια δικαιοφχου.
Η τιμι βάςθσ προκφπτει από ςτοιχεία ΟΠΣ, ςφμφωνα με τα οποία οι δθμοςιονομικζσ διορκϊςεισ που προζκυψαν από μθ επάρκεια
δικαιοφχων ανιλκε ςτο 1,26% (ζωσ το ζτοσ 2014) τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ δθμόςιασ δαπάνθσ. Εκτιμάται ότι ςτθ προγραμματικι
περίοδο 2014-2020, το ποςοςτό αυτό κα μειωκεί ςτο 1%, ζωσ το 2023.
Υθγι ςτοιχείων: Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα.

T1391
Υοςοςτό δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ΕΞΨ επί πλθρωμϊν ΕΞΨ που προκφπτουν από μθ επάρκεια δικαιοφχου
Ορίηεται ωσ το ποςοςτό δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ΕΚΤ επί πλθρωμϊν ΕΚΤ που προκφπτουν από μθ επάρκεια δικαιοφχου.
Η τιμι βάςθσ προκφπτει από ςτοιχεία ΟΠΣ, ςφμφωνα με τα οποία οι δθμοςιονομικζσ διορκϊςεισ που προζκυψαν από μθ επάρκεια
δικαιοφχων ανιλκε ςτο 4,66% (ζωσ το ζτοσ 2014) τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ δθμόςιασ δαπάνθσ. Εκτιμάται ότι ςτθ προγραμματικι
περίοδο 2014-2020, το ποςοςτό αυτό κα μειωκεί ςτο 3%, ζωσ το 2023.
Υθγι ςτοιχείων : Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα.

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ
T1201
Αρικμόσ δθμόςιων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που αναβακμίςτθκαν
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Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ δθμόςιων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που αναβακμίςτθκαν. Χτον δείκτθ ςυνειςφζρουν οι παρεμβάςεισ τθσ
Επ.Υροτ. 2γ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ
Ωπολογιςμόσ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 7δθμόςιεσ Ψθφιακζσ Ωπθρεςίεσ (2023) επελζγθ λαμβάνονται ωσ ενδεικτικό μοναδιαίο κόςτοσ τα 720.000 € /
παρζμβαςθ. Ψο κόςτοσ αυτό κρίνεται λογικό και ρεαλιςτικό αφοφ αφορά τθν αναβάκμιςθ μεγάλων εφαρμογϊν τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ ι ψθφιοποίθςθσ περιεχομζνου ευρείασ κλίμακασ.
Υθγζσ ςτοιχείων:
1. Δικαιοφχοι
2. Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ

T1203
Επιχειριςεισ που ενιςχφκθκαν για να υιοκετιςουν καινοτομίεσ υποςτθριηόμενεσ από ΨΥΕ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των επιχειριςεων που ενιςχφκθκαν για να υιοκετιςουν καινοτομίεσ υποςτθριηόμενεσ από ΨΥΕ.
Χτον δείκτθ ςυνειςφζρουν οι παρεμβάςεισ του ΕΧ 2β2 και ςυγκεκριμζνα το πεδίο παρζμβαςθσ 82 – «Ωπθρεςίεσ και εφαρμογζσ ΨΥΕ
για τισ ΠΠΕ (ςυμπεριλαμβανομζνου του θλεκτρονικοφ εμπορίου, τθσ θλεκτρονικισ επιχειρθματικότθτασ και διεργαςιϊν
δικτφωςθσ επιχειριςεων), ηωντανά εργαςτιρια, επιχειρθματίεσ ςτο διαδίκτυο και υπό ςφςταςθ ΨΥΕ επιχειριςεισ) Σ δείκτθσ κα
μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ των 26 επιχειριςεων (2023) προκφπτει λαμβάνοντασ ωσ ενδεικτικό μοναδιαίο κόςτοσ τα 75.000 €. / επιχείρθςθ.
Υθγι ςτοιχείων: Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ

T1223
Δυναμικότθτα επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων ΧΩΨΑ με καινοτόμεσ μεκόδουσ
Σρίηεται ωσ θ δυναμικότθτα επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων ΧΩΨΑ με καινοτόμεσ μεκόδουσ. Θ παρακολοφκθςθ του δείκτθ κα
γίνεται υποχρεωτικά από τουσ δικαιοφχουσ των ζργων, όπωσ κα αποτυπϊνεται ςτο Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα. Θ
δζςμευςθ του δικαιοφχου για τθν παρακολοφκθςθ του δείκτθ κα γίνεται από τθ φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ πράξθσ.Σ δείκτθσ κα
μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 150,00 m3/θμζρα(2023) τίκεται ϊςτε τα φορτία ςτθν ζξοδο των ςτραγγιδίων του ΧΩΨΑ, να είναι κάτω από τα όρια
που ορίηει θ ιςχφουςα νομοκεςία.
Χφμφωνα με ςτοιχεία του ΦοΔΧΑ Ξεντρικισ Πακεδονίασ, θ δυναμικότθτα εκροισ ςτραγγιδίων ςτο ΧΩΨΑ Παυροράχθσ ανζρχεται
ςιμερα ςτα 500 m3/θμζρα περίπου.
Από αυτά, τα 350 m3/θμζρα υφίςτανται επεξεργαςία με ςφςτθμα αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ.
Χτόχοσ είναι θ επεξεργαςία τθσ υπολειπόμενθσ δυναμικότθτασ με καινοτόμο ςφςτθμα θλεκτρολυτικισ τεχνολογίασ, ϊςτε τα φορτία
ςτθν ζξοδο των ςτραγγιδίων του ΧΩΨΑ να είναι κάτω από τα όρια που ορίηει θ ιςχφουςα νομοκεςία
Υθγζσ ςτοιχείων:
1. ΦοΔΧΑ Ξεντρικισ Πακεδονίασ

2. Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ / Ψελικοί δικαιοφχοι

T1250
Ρζο δίκτυο παροχισ φυςικοφ αερίου
Σρίηεται ωσ τα καταςκευαηόμενα χιλιόμετρα νζου δικτφου παροχισ φυςικοφ αερίου. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
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Θ τιμι ςτόχοσ = 300 χλμ. (2023) βαςίςτθκε ςτθν απόφαςθ τθσ ΕΕ Stateaid SA 31225(2011/N) για ζγκριςθ κρατικισ ενίςχυςθσ για
τθν ανάπτυξθ νζου δικτφου.
Χτθν απόφαςθ αυτι περιγράφεται το μζτρο και τα χαρακτθριςτικά των επενδυτικϊν ζργων που ςχετίηονται με αυτό. Τςον αφορά
ςτθν Ξεντρικι Πακεδονία, προβλζπεται ότι κα καταςκευαςτοφν 20,8 χλμ δικτφου διανομισ μεςαίασ πίεςθσ και 325,7 χλμ δικτφου
διανομισ χαμθλισ πίεςθσ.
Ζτςι, επιλζχκθκε ωσ τιμι‐ςτόχοσ τα 300 χλμ νζου δικτφου, τα οποία αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό κάλυψθσ 86% των αναφερκζντων
ςτθν απόφαςθ κρατικισ ενίςχυςθσ.
Υθγι ςτοιχείων: Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ / Ψελικοί δικαιοφχοι

T1260
Αρικμόσ εγκεκριμζνων επιχειρθματικϊν ςχεδίων ςχετικϊν με δθμιουργία επιχειριςεων
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των εγκεκριμζνων επιχειρθματικϊν ςχεδίων ςχετικϊν με δθμιουργία επιχειριςεων. Σ δείκτθσ κα μετράται
ςε ετιςια βάςθ.
Σι δράςεισ που κα υλοποιθκοφν μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ κα υποςτθρίξουν τθ ςτόχευςθ τθσ
περιφερειακισ ςτρατθγικισ RIS3 για τθν ζξυπνθ εξειδίκευςθ με γνϊμονα τθ διατιρθςθ και ενδυνάμωςθ του ανκρϊπινου
κεφαλαίου τθσ Υεριφζρειασ που διακζτει ι μπορεί να αναπτφξει καινοτομικά χαρακτθριςτικά, ςτο πλαίςιο του ςτρατθγικοφ
πυλϊνα «Ενδυνάμωςθ ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτθν κατεφκυνςθ τθσ καινοτομίασ – γνϊςθσ βαςιςμζνθ ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ».
Ωπολογιςμόσ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 150 (2023) εγκρίςεισ επιχειρθματικϊν ςχεδίων υπολογίςτθκε με τισ εξισ παραδοχζσ:
α) ότι τουλάχιςτον τα 5 Π € τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ κα αφοροφν ςτθ δθμιουργία νζασ επιχειρθματικότθτασ
β) ότι κατά μζςο όρο το αντίςτοιχο επιχειρθματικό ςχζδιο κα ζχει ςυνολικό προχπολογιςμό περίπου 60.000 €.
Πε τθν παραδοχι ότι θ επιδότθςθ κα κυμανκεί ςτο 50%, τότε αντιςτοιχοφν περίπου 30.000 € Δθμόςια Δαπάνθ ανά
επιχειρθματικό ςχζδιο. Επομζνωσ, υπολογίηεται ότι τουλάχιςτον 150 επιχειρθματικά ςχζδια που ςχετίηονται με δθμιουργία
επιχειριςεων κα εγκρικοφν.
Υθγι ςτοιχείων: Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ / Ψελικοί δικαιοφχοι

T1263
Αρικμόσ εγκεκριμζνων ζργων που αφοροφν ςε ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ τοπικοφ ι περιφερειακοφ χαρακτιρα
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ εγκεκριμζνων ζργων που αφοροφν ςε ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ τοπικοφ ι περιφερειακοφ χαρακτιρα. Σ
δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 7 (2023) ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ προκφπτει από τθν παραδοχι ότι κα υλοποιθκεί κατά μζςο όρο
τουλάχιςτον μία ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ ανά Υεριφερειακι Ενότθτα ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ
Υθγι ςτοιχείων: Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ / Ψελικοί δικαιοφχοι

T1268
Άτομα ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων (όπωσ ορίηονται από τθν ιςχφουςα Ρομοκεςία) και άτομα που πλιττονται από τθ φτϊχεια
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των ατόμων ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων (όπωσ ορίηονται από τθν ιςχφουςα Ρομοκεςία) και ατόμων που
πλιττονται από τθ φτϊχεια που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα ειδικισ υποςτιριξθσ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 12.500 ωφελοφμενοι (2023) προκφπτει:
α) από τα διακζςιμα ςτοιχεία για δράςεισ που ζχουν υλοποιθκεί (όπωσ αυτι τθσ «εναρμόνιςθσ οικογενειακισ και επαγγελματικισ
ηωισ» και οι «τοπικζσ δράςεισ για ευάλωτεσ ομάδεσ» ) τθν ΥΥ 2007‐2013, και
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β) τθν παραδοχι ότι κατά μζςο όρο ςτισ δράςεισ τθσ παροφςασ επενδυτικισ προτεραιότθτασ αναλογοφν περίπου
3200 € ανά τελικό ωφελοφμενο.
Επομζνωσ υπολογίηεται ότι το ςφνολο των ςυμμετεχόντων/ωφελουμζνων τα οποία μπορεί να είναι άτομα ευπακϊν (ευάλωτων και
ειδικϊν) ομάδων κακϊσ και άτομα που πλιττονται από τθ φτϊχεια κα είναι περίπου 12500, το οποίο τίκεται ωσ τιμι‐ςτόχοσ για το
2023
Υθγι ςτοιχείων: Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ / Ψελικοί δικαιοφχοι

T1269
Πειονεκτοφντα άτομα που επωφελοφνται των δράςεων Ωγείασ και Ξοινωνικισ Υρόνοιασ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των μειονεκτοφντων ατόμων που επωφελοφνται των δράςεων Ωγείασ και Ξοινωνικισ Υρόνοιασ. Σ δείκτθσ
κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 65.000 ωφελοφμενοι (2023) υπολογίηεται ωσ εξισ:
α) Για τον τομζα τθσ Ωγείασ, με βάςθ τα χριματα που προβλζπεται να διατεκοφν από τθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ για
δράςεισ του Health Safety Net (περίπου30 Π €) και με βάςθ το μοναδιαίο κόςτοσ που προκφπτει από τθν υφιςτάμενθ εφαρμογι
δράςεων Αγωγισ Υροαγωγισ Ωγείασ (ςφμφωνα με τα ολοκλθρωμζνα ζργα ςτθν προγραμματικι περίοδο 2007‐2013) που
υπολογίηεται (από το Ωπουργείο Ωγείασ) ςε περίπου 350 € το άτομο.
Επίςθσ, ςε 350 € το άτομο υπολογίηεται (από το Ωπουργείο Ωγείασ) το κόςτοσ που προκφπτει από τθν υφιςτάμενθ εφαρμογι του
health voucher.
Ζτςι προκφπτουν περίπου 85.000 ςυμμετζχοντεσ.
Ξάνοντασ τθν παραδοχι ότι ζνα ποςοςτό περίπου 50% των ςυμμετεχόντων ςε παρεμβατικά προγράμματα αγωγισ‐προαγωγισ
Ωγείασ κα ςυμμετζχει και ςτισ δράςεισ τφπου health voucher προκφπτει ςυνολικό νοφμερο μοναδικϊν ςυμμετεχόντων κοντά ςτισ
60.000.
β) για τον τομζα τθσ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, με βάςθ τθν παραδοχι ότι περίπου 3.000 κα είναι οι ωφελοφμενοι από τισ "δομζσ
φτϊχειασ", περίπου 500 οι ωφελοφμενοι των ΞΘΦΘ και περίπου 4.500 οι δυνθτικοί ωφελοφμενοι (ςφμφωνα με πρόβλεψθ του
Ωπουργείου Εςωτερικϊν) από τθ διαπολιτιςμικι μεςολάβθςθ ςτα Ροςοκομεία

Υθγι ςτοιχείων: Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ / Ψελικοί δικαιοφχοι

T1395
Δικαιοφχοι πράξεων ΕΨΥΑ που υποςτθρίηονται
Ορίηεται ωσ ο αρικμόσ των δικαιοφχων πράξεων ΕΤΠΑ που υποςτθρίηονται από ενζργειεσ τεχνικισ βοικειασ ι/και δράςεισ
δθμοςιότθτασ & πλθροφόρθςθσ.
Η τιμι ςτόχοσ (100 δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται ζωσ το 2023) προκφπτει από ςτοιχεία ΟΠΣ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ δράςεων
τεχνικισ βοικειασ κατά τθν περίοδο 2007-2013 και από τθν εμπειρία υλοποίθςθσ ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ & δθμοςιότθτασ που
αφοροφςαν ςτθν υποςτιριξθ δικαιοφχων.
Υθγι ςτοιχείων: Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ / ΕΩΔ ΕΥ ΥΞΠ

T1396
Δικαιοφχοι πράξεων ΕΞΨ που υποςτθρίηονται
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Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των δικαιοφχων πράξεων ΕΞΨ που υποςτθρίηονται από ενζργειεσ τεχνικισ βοικειασ ι/και δράςεισ
δθμοςιότθτασ & πλθροφόρθςθσ.
Θ τιμι ςτόχοσ (20 δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται ζωσ το 2023) προκφπτει από ςτοιχεία ΣΥΧ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ δράςεων
τεχνικισ βοικειασ ΕΞΨ κατά τθν περίοδο 2000-2006 και από τθν εμπειρία υλοποίθςθσ ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ & δθμοςιότθτασ
που αφοροφςαν ςτθν υποςτιριξθ δικαιοφχων.
Υθγζσ εκτίμθςθσ: Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ / ΕΩΔ ΕΥ ΥΞΠ
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ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ
ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Τ1012
Δαπάνεσ Ε&Α επιχειριςεων ωσ ποςοςτό του περιφερειακοφ ΑΕΡ
Σριςμόσ : Σρίηεται ωσ οι Δαπάνεσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ επιχειριςεων ωσ ποςοςτό του περιφερειακοφ ΑΕΥ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 0,16% ( 2011) προκφπτει από τα δεδομζνα του Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ και τθσ Eurostat
Θ τιμι Χτόχοσ = 0,20% ( 2023) τίκεται από τθ ςτοχοκεςία τθσ ΓΓΕΨ όπωσ κοινοποιικθκε ςτισ Υεριφζρειεσ
Υθγι ςτοιχείων :
1.
Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ
2.
Eurostat

T2001
Επιςτθμονικό προςωπικό που απαςχολείται ςτον τομζα τθσ Ζρευνασ, Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ (ΕΤΑΚ)
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των ατόμων που απαςχολοφνται ωσ επιςτθμονικό προςωπικό ςτον τομζα τθσ Ζρευνασ, Ψεχνολογικισ
Ανάπτυξθσ και Ξαινοτομίασ (ΕΨΑΞ). Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 118 άτομα (2014) αφορά ςε 108 άτομα τα οποία είναι επιςτθμονικό προςωπικό δθμόςιων φορζων και 10 άτομα
που ςτελεχϊνουν ιδιωτικοφσ φορείσ. Ψα ςτοιχεία προκφπτουν από πρωτογενι ζρευνα κατά τθ ςφνταξθ του ςχεδίου ςτρατθγικισ
ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ (RIS3) με επεξεργαςία τθσ ΕΔΑ/ΥΔΠ.
Θ τιμι ςτόχοσ = 185 άτομα (2023) αφορά ςε 155 άτομα τα οποία αναμζνεται να είναι επιςτθμονικό προςωπικό δθμόςιων
φορζων και 30 άτομα που κα ςτελεχϊνουν ιδιωτικοφσ φορείσ. Θ τιμι ςτόχου εκτιμάται από το ςφνολο των ερευνθτικϊν
προγραμμάτων του ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020 και των άλλων προγραμμάτων που κα υλοποιθκοφν ςτθν ΥΔΠ (ΕΥΑΡΕΞ, HORIZON, ...)

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Ερευνθτικοί Φορείσ Υεριφζρειασ
Υεριφερειακι Δομι Επιχειρθματικότθτασ (πρόκειται για τθ μελλοντικι δομι που προβλζπεται να δθμιουργθκεί
μζςω τθσ Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ 3.1 του ΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020)

T2002
Ροςοςτό επενδφςεων των επιχειριςεων ςε Ζρευνα,Τεχνολογικι Ανάπτυξθ και Καινοτομία (ΕΤΑΚ)
Σρίηεται ωσ το ποςό των επενδφςεων των επιχειριςεων ςε Ζρευνα, Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ και Ξαινοτομία (ΕΨΑΞ). Σ δείκτθσ κα
μετράται ςε διετι βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 2.850.000 € (2013) προκφπτει από το ςχζδιο ςτρατθγικισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ (RIS3) ςε επεξεργαςία τθσ
ΕΔΑ/ΥΔΠ. Ψα ςτοιχεία προζρχονται από τισ 10 μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ τθσ περιφζρειασ που ζχουν επιςτθμονικό ερευνθτικό
προςωπικό.
Θ τιμι ςτόχοσ = 15.000.000€ (2023) εκτιμάται από το ςφνολο των ερευνθτικϊν δράςεων του ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020 και των άλλων
προγραμμάτων που κα υλοποιθκοφν ςτθν ΥΔΠ (ΕΥΑΡΕΞ, HORIZON, ...) (ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020=10 εκ. €, άλλα προγράμματα ~5 εκ.
€)
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Ερευνθτικοί Φορείσ Υεριφζρειασ
Υεριφερειακι Δομι Επιχειρθματικότθτασ (πρόκειται για τθ μελλοντικι δομι που προβλζπεται να δθμιουργθκεί μζςω τθσ
Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ 3.1 του ΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020)
ΕΟΧΨΑΨ
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T2003
Αρικμόσ χρθςτϊν ψθφιακϊν εφαρμογϊν των δθμόςιων υπθρεςιϊν
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των χρθςτϊν ψθφιακϊν εφαρμογϊν των δθμόςιων υπθρεςιϊν. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 80.000 (2013) προκφπτει από επεξεργαςία τθσ ΕΔΑ/ΥΔΠ με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ εφαρμογισ Digital Local Agenta
(DLA) που είχε αναπτφξει το Υανεπιςτιμιο Δυτικισ Πακεδονίασ.
Θ Eurostat ζχει ςτοιχεία (2013) για τουσ εξισ δείκτεσ ςε επίπεδο χϊρασ:
• Individuals using the Internet for interacting with public authorities
• Obtaining information from public authorities web sites (last 12 months)
• Sending filled forms (last 12 months)
• Interaction with public authorities (last 12 months)
Εξετάηεται θ δυνατότθτα θ δυνατότθτα διάκεςθσ ςτοιχείων αντίςτοιχων ςε περιφερειακό επίπεδο προκειμζνου να δθμιουργθκεί ο
αντίςτοιχοσ βζλτιςτοσ (από πλευράσ καταλλθλότθτασ) δείκτθσ αποτελζςματοσ.
Χρονικό Διάςτθμα Σλοκλιρωςθσ: 30/04/2015
Θ τιμι ςτόχοσ = 120.000 (2023) τίκεται από επεξεργαςία τθσ ΕΔΑ/ΥΔΠ
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Eurostat
Υεριφερειακι Ψθφιακι Ατηζντα (Digital Local Agenta)

T2004
Επενδφςεισ επιχειριςεων ςτουσ τομείσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ
Σρίηεται ωσ το ποςό (ςε €) που αφορά ςε επενδφςεισ επιχειριςεων ςτουσ τομείσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ.
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 43.500.000 €(2013) προζρχεται από τα ςτοιχεία επενδφςεων του Αναπτυξιακοφ Ρόμου, των ενιςχφςεων για τισ
ΠΠΕ (ΕΥΑΡ ΛΛ) και του προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθν τρζχουςα περίοδο 2007-2013 με κατανομι ςτουσ τομείσ τθσ
ςτρατθγικισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ (RIS3) ςε ςυνζχεια επεξεργαςίασ τθσ ΕΔΑ/ΥΔΠ
Θ τιμι ςτόχοσ =110.000.000 € (2023) εκτιμάται από το ςφνολο των επενδφςεων του ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020 και των άλλων
προγραμμάτων που κα υλοποιθκοφν ςτθν ΥΔΠ (ΕΥΑΡΕΞ, Αναπτυξιακόσ Ρόμοσ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ) (ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020=40
εκ. €, άλλα προγράμματα ~70 εκ. €
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Υεριφερειακι Δομι Επιχειρθματικότθτασ
ΕΟΧΨΑΨ

T2005
Εξαγωγζσ των επιχειριςεων τθσ Ρεριφζρειασ
Σρίηεται ωσ το ποςό (ςε €) που αφορά ςε εξαγωγζσ των επιχειριςεων τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ.
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 450.000.000€ (2012) προζρχεται από τα ςτοιχεία του ΧΕΒΕ για το ζτοσ 2012 (70% κλάδοσ γοφνασ και 30% άλλοι
κλάδοι)
Θ τιμι ςτόχοσ = 650.000.000€ (2023) εκτιμάται ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΧΕΒΕ με τθν παραδοχι ότι αναμζνεται αφξθςθ ςτισ
εξαγωγζσ ςτθ γοφνα τθσ τάξθσ του 10% και αφξθςθ 15% ςτουσ άλλουσ κλάδουσ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
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Υεριφερειακι Δομι Επιχειρθματικότθτασ
ΕΟΧΨΑΨ
Χφνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ (ΧΕΒΕ)

T2006
Ροςοςτό ςυμμετοχισ δθμόςιων υποδομϊν ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ Ρεριφζρειασ
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό ( % MWh/ζτοσ) ςυμμετοχισ δθμόςιων υποδομϊν ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ Υεριφζρειασ
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε διετι βάςθ.

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 7,8 % MWh/ζτοσ (2009) υπολογίηεται ςφμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία ΕΞΕΨΑ/ΛΔΕΥ για το 2009, όπωσ φαίνεται
και ςτον παρακάτω πίνακα.
Υίνακασ Πεκοδολογίασ Ωπολογιςμοφ τιμισ δείκτθ Ψ2006

Ψομζασ

(Υθγι: ΕΞΕΨΑ/ΛΔΕΥ)

Ξατανάλωςθ Ενζργειασ
(MWh/ζτοσ)
2009

Σικιακι χριςθ
Domestic use
Εμπορικι χριςθ
Commercial use
Βιομθχανικι χριςθ
Industrial use
Γεωργικι χριςθ
Agricultural use
Δθμόςιεσ και δθμοτικζσ αρχζσ
Public and municipal authorities
Φωτιςμόσ οδϊν
Street lighting
Χφνολο
Total

%

410.438

42,1%

270.744

27,8%

112.759

11,6%

79.196

8,1%

75.733

7,8%

26.334

2,7%

975.203

100,0%

Ξατανάλωςθ Ενζργειασ
(MWh/ζτοσ)
2023

%

68.000

975.203

7,0%

100,0%

Θ τιμι ςτόχοσ = 7,0 % MWh/ζτοσ (2023) προκφπτει από τθ ςυνολικι μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των δθμόςιων υποδομϊν
(MWh/ζτοσ) από τισ δράςεισ του ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020 (δείκτθσ εκροϊν CO32) και τθν εκτίμθςθ τθσ μείωςθσ από τισ δράςεισ των
άλλων προγραμμάτων.

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΩΥΕΞΑ
ΞΑΥΕ
Εκνικό Ξζντρο Ζρευνασ και Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ( ΕΞΕΨΑ)
Λνςτιτοφτο Χθμικϊν Διεργαςιϊν και Ενεργειακϊν Υόρων (ΛΔΕΥ)

T2007
Ροςοςτό ςυμμετοχισ των ΑΘΣ ςτισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ςε εκνικό επίπεδο
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό ςυμμετοχισ των ΑΘΧ ςτισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ςε εκνικό επίπεδο
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε διετι βάςθ.

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
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Θ τιμι Βάςθσ = 83 % (2012) προκφπτει από τα ςτοιχεία του ΕΞΕΨΑ/ΛΔΕΥ. Ψο ποςοςτό ςυμμετοχισ των ΑΘΧ τθσ περιφζρειασ ςτισ
εκπομπζσ CO2 (tn CO2) ανζρχεται ςε 83% το ζτοσ 2012
Θ τιμι ςτόχοσ = 82,5% (2023) τίκεται ωσ ςτόχοσ με τθν υλοποίθςθ τθσ πιλοτικισ δράςθσ δζςμευςθσ και αξιοποίθςθσ του
διοξειδίου του άνκρακα από τον ΑΘΧ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςφμφωνα με τθν οποία προβλζπεται μείωςθ των
εκπομπϊν CO2 κατά 5.000 tn CO2, ποςότθτα που κα μειϊςει το ποςοςτό ςυμμετοχισ των ΑΘΧ ςτο 82,5%.
Χθμαντικότερα αποτελζςματα και μεγαλφτερθσ κλίμακασ κα επζλκουν από τθ μελλοντικι επζκταςθ τθσ δράςθσ και τθ δζςμευςθ
μεγαλφτερων ποςοτιτων CO2
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
1. ΩΥΕΞΑ
2. ΞΑΥΕ
3. Εκνικό Ξζντρο Ζρευνασ και Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ( ΕΞΕΨΑ)
4. Λνςτιτοφτο Χθμικϊν Διεργαςιϊν και Ενεργειακϊν Υόρων (ΛΔΕΥ)

T2008
Ροςοςτό κάλυψθσ περιοχϊν με αντιπλθμμυρικι προςταςία
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό (%) κάλυψθσ περιοχϊν με αντιπλθμμυρικι προςταςία
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 80%(2014) προκφπτει από υπολογιςμό των περιοχϊν για τισ οποίεσ υπάρχουν αντιπλθμμυρικά ζργα προςταςίασ
ςφμφωνα με το «ςχζδιο διαχείριςθσ κινδφνων πλθμμυρϊν τθσ Υεριφζρειασ»
Θ τιμι ςτόχοσ = 90% (2023) τίκεται από τον υπολογιςμό των περιοχϊν που κα καλυφκεί με αντιπλθμμυρικά ζργα τόςο από το
ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020, όςο και από παρεμβάςεισ άλλων προγραμμάτων.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΩΥΕΞΑ/ΕΛΔΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΩΔΑΨΩΡ
Υεριβαλλοντικοί φορείσ

T2009
Ροςοςτό πλθκυςμοφ που καλφπτεται με αςφαλι δίκτυα παροχισ πόςιμου νεροφ
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ που καλφπτεται με αςφαλι δίκτυα παροχισ πόςιμου
νεροφ.
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε διετι βάςθ.

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 88% (2014) προκφπτει από το λόγο του Υλθκυςμοφ των περιοχϊν που καλφπτονται με αςφαλι δίκτυα παροχισ
πόςιμου νεροφ / προσ το Χυνολικό πλθκυςμό τθσ περιφζρειασ = 250.000 / 283.689 = 88%.
Θ τιμι ςτόχοσ = 97% (2023) προκφπτει από το λόγο του Υλθκυςμοφ των περιοχϊν που κα καλυφκεί με αςφαλι δίκτυα παροχισ
πόςιμου νεροφ / προσ το Χυνολικό πλθκυςμό τθσ περιφζρειασ = 275.000 / 283.689 = 97%
Αφορά ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ που κα καλυφκεί με αςφαλι δίκτυα παροχισ πόςιμου νεροφ από το ςφνολο των δράςεων του
ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020 κακϊσ και των ζργων που κα υλοποιθκοφν από άλλα προγράμματα.

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΔΕΩΑ ΥΔΠ
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ΩΥΕΞΑ/ΕΛΔΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΩΔΑΨΩΡ

T2010
Ροςοςτό πλθκυςμοφ που καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ που καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ
επεξεργαςίασ λυμάτων. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε διετι βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 74%(2014) υπολογίηεται όπωσ παρακάτω:
Υοςοςτό πλθκυςμοφ που καλφπτεται με δίκτυα και εγκαταςτάςεισ ΕΕΟ = Υλθκυςμόσ περιοχϊν που καλφπτονται με δίκτυα και
εγκαταςτάςεισ ΕΕΟ / Χυνολικόσ πλθκυςμόσ περιφζρειασ = 210.000 / 283.689 = 74%.
Θ τιμι ςτόχοσ = 85%(2023) υπολογίηεται από το ςφνολο του πλθκυςμοφ που κα καλυφκεί με δίκτυα και εγκαταςτάςεισ ΕΕΟ από το
ςφνολο των δράςεων του ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020 και των ζργων που κα υλοποιθκοφν από άλλα προγράμματα όπωσ παρακάτω:
Υοςοςτό πλθκυςμοφ που κα καλυφκεί με δίκτυα και εγκαταςτάςεισ ΕΕΟ = Υλθκυςμόσ περιοχϊν που κα καλυφκεί με αςφαλι
δίκτυα και εγκαταςτάςεισ ΕΕΟ / Χυνολικόσ πλθκυςμόσ περιφζρειασ = 240.000 / 283.689 = 85%

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΔΕΩΑ ΥΔΠ
ΩΥΕΞΑ/ΕΛΔΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΩΔΑΨΩΡ

T2011
Αρικμόσ επιςκεπτϊν πολιτιςτικϊν και φυςικϊν πόρων τθσ περιφζρειασ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ επιςκεπτϊν πολιτιςτικϊν και φυςικϊν πόρων τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ.
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε διετι βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ =200.000 επιςκζπτεσ (2011) βαςίηεται ςε εκτιμιςεισ τθσ ΕΔΑ/ΥΔΠ.
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ λαμβάνονται υπόψθ οι επιςκζψεισ ςε χϊρουσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
(επιςκζψεισ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, μουςεία και Εκνικά Υάρκα) για το 2013 ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ.
Δεν υπάρχουν ςτοιχεία για τθν Υεριφζρεια ΔΠ από Eurostat.
Εκτιμϊμενθ ολοκλιρωςθ επεξεργαςίασ δεδομζνων: 30/05/2015
Θ τιμι ςτόχοσ =350.000 επιςκζπτεσ (2023) τίκεται από εκτιμιςεισ τθσ ΕΔΑ/ΥΔΠ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ
ΕΟΧΨΑΨ
Φορείσ Ψουριςμοφ

T2012
Ροςοςτό προςτατευόμενων περιοχϊν που διαςφαλίηεται θ προςταςία και θ διαχείριςθ
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό τθσ ζκταςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν τθσ Υεριφζρεισ Δυτικισ Πακεδονίασ που διαςφαλίηεται θ
προςταςία και θ διαχείριςθ τουσ
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε διετι βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 37% (2014) υπολογίηεται όπωσ παρακάτω:
Υοςοςτό προςτατευόμενων περιοχϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των NATURA 2000 με ςχζδια διαχείριςθσ = Ζκταςθ
προςτατευόμενων περιοχϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των NATURA 2000 με ςχζδια διαχείριςθσ / Χυνολικι ζκταςθ
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προςτατευόμενων περιοχϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των NATURA 2000 = 100.712 / 269.299 = 37%.
Θ τιμι ςτόχοσ = 60% (2023) υπολογίηεται από το ποςοςτό των εκτάςεων των προςτατευόμενων περιοχϊν ςυμπεριλαμβανομζνων
των NATURA 2000 με ςχζδια διαχείριςθσ και δράςεισ προςταςίασ και ανάδειξθσ προσ το ςφνολο των δράςεων του ΥΕΥ-ΥΔΠ 20142020 και των δράςεων που κα υλοποιθκοφν από άλλα προγράμματα:
Υοςοςτό προςτατευόμενων περιοχϊν που διαςφαλίηεται θ προςταςία και θ διαχείριςθ = Ζκταςθ προςτατευόμενων περιοχϊν
ςυμπεριλαμβανομζνων των NATURA 2000 / Χυνολικι ζκταςθ προςτατευόμενων περιοχϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των NATURA
2000 = 160.312 / 269.299 = 60%
Εκτιμϊμενθ ολοκλιρωςθ επεξεργαςίασ δεδομζνων: 30/04/2015
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Υεριβαλλοντικοί φορείσ
ΩΥΕΞΑ / Ψμιμα Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ

T2013
Ροςοςτό ζκταςθσ αςτικϊν περιοχϊν που αναβακμίηεται
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό ζκταςθσ αςτικϊν περιοχϊν που αναβακμίηεται
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 70%(2014) υπολογίηεται όπωσ παρακάτω:
Υοςοςτό ζκταςθσ αςτικϊν περιοχϊν που αναβακμίηεται = Ζκταςθ αςτικϊν περιοχϊν που είναι αναβακμιςμζνεσ / Χυνολικι ζκταςθ
αςτικϊν περιοχϊν αναπλάςεων = 256,2 ha / 366 ha = 70%.
Θ τιμι ςτόχοσ =85% (2023) υπολογίηεται από τθ ςυνολικι ζκταςθ αςτικϊν περιοχϊν που κα αναβακμιςτεί από το ςφνολο των
δράςεων του ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020 και των ζργων που κα υλοποιθκοφν από άλλα προγράμματα:
Υοςοςτό ζκταςθσ αςτικϊν περιοχϊν που αναβακμίηεται = Ζκταςθ αςτικϊν περιοχϊν που κα αναβακμιςτεί / Χυνολικι ζκταςθ
αςτικϊν περιοχϊν αναπλάςεων = 310 ha / 366 ha = 85%.
Σ ακριβισ προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου κα γίνει με τθν ολοκλιρωςθ και επιλογι των ςτρατθγικϊν ςχεδίων ΒΑΑ που κα
υλοποιθκοφν.
Υθγι εκτίμθςθσ: Διμοι Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ

T2014
Χρονοαπόςταςθ διαδρομισ του κάκετου άξονα τθσ Εγνατίασ Οδοφ «Νίκθ Φλϊρινασ - Κοηάνθσ - όρια Νομοφ Λάριςασ»
Σρίηεται ωσ θ χρονοαπόςταςθ διαδρομισ του κάκετου άξονα τθσ Εγνατίασ Σδοφ «Ρίκθ Φλϊρινασ - Ξοηάνθσ - όρια Ρομοφ
Οάριςασ» ςε λεπτά τθσ ϊρασ.
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 100 λεπτά (2014) προκφπτει από μζτρθςθ τθσ χρονοαπόςταςθσ τθσ διαδρομισ του κάκετου άξονα τθσ Εγνατίασ
Σδοφ «Ρίκθ Φλϊρινασ - Ξοηάνθσ - όρια Ρομοφ Οάριςασ» ςε λεπτά τθσ ϊρασ.
Θ τιμι ςτόχοσ = 85 λεπτά (2023) τίκεται από τθν εκτίμθςθ ότι με τθν ολοκλιρωςθ τμθμάτων του κάκετου άξονα «Ρίκθσ Φλϊρινασ Ξοηάνθσ -Οάριςασ», κα βελτιωκεί τόςο θ διαδρομι όςο και θ μζςθ ταχφτθτα και θ απόςταςθ κα μπορεί να καλυφκεί ςε 85 λεπτά.

Υθγι εκτίμθςθσ: Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ / Δ/νςθ Ψεχνικϊν Ζργων
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T2015
Μζςθ χρονοαπόςταςθ τουριςτικϊν περιοχϊν ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ από ΔΕΔ-Μ
Σρίηεται ωσ θ μζςθ τιμι βάςθσ ςε λεπτά τθσ ϊρασ για τισ διαδρομζσ τουριςτικϊν περιοχϊν - ΔΕΔ/Π
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 50 λεπτά (2014) προκφπτει από τθ μζτρθςθ τθσ μζςθσ τιμισ βάςθσ για τισ διαδρομζσ τουριςτικϊν περιοχϊν ΔΕΔ/Π (Χιονοδρομικό Βαςιλίτςασ - Εγνατία, Ξάκετοσ άξονασ Ξρυςταλλοπθγισ - Εκνικόσ Δρυμόσ Υρεςπϊν) .
Θ τιμι ςτόχοσ =35 λεπτά (2023) τίκεται από τθν εκτίμθςθ ότι με τθν ολοκλιρωςθ των οδικϊν ςυνδζςεων αυτϊν των περιοχϊν με
το ΔΕΔ/Π, κα βελτιωκεί τόςο θ διαδρομι όςο και θ μζςθ ταχφτθτα και θ απόςταςθ κα μπορεί να καλυφκεί ςε 35 λεπτά
Υθγι εκτίμθςθσ: Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ / Δ/νςθ Ψεχνικϊν Ζργων

T2016
Ροςοςτό πλθκυςμοφ που ζχει πρόςβαςθ ςε βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ υγείασ και πρόνοιασ
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό (%) του πλθκυςμοφ που ζχει πρόςβαςθ ςε βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
υγείασ και πρόνοιασ
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 70% (2014) προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ 3θσ Ωγειονομικισ Υεριφζρειασ (3θ ΩΥΕ) ςφμφωνα με τα οποία το ςφνολο
των προβλεπόμενων δράςεων βελτίωςθσ - αναβάκμιςθσ των υποδομϊν υγείασ, αναβακμίηει το ςφνολο των Ροςοκομείων και των
Ξζντρων Ωγείασ τθσ Υεριφζρειασ και το μεγαλφτερο μζροσ των υποδομϊν πρόνοιασ.
Επομζνωσ ο πλθκυςμόσ που καλφπτεται από βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ υγείασ και πρόνοιασ
αφορά:
- Για τθν τιμι βάςθσ το ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ μειωμζνο κατά τον πλθκυςμό των περιοχϊν όπου δεν είχαν
ολοκλθρωκεί οι δράςεισ αναβάκμιςθσ των υποδομϊν υγείασ -πρόνοιασ προσ τον πλθκυςμό τθσ περιφζρειασ (283.689)
Θ τιμι ςτόχοσ = 90% (2023) αφορά ςτο ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ μειωμζνο κατά τον πλθκυςμό των περιοχϊν που
δεν κα καλυφκοφν με υποδομζσ πρόνοιασ προσ τον πλθκυςμό τθσ Υεριφζρειασ (283.689)

Υθγι εκτίμθςθσ: 3θ ΩΥΕ

T2017
Ροςοςτό κάλυψθσ μζςω δράςεων του Health Safety Net επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν που διαβιοφν από το όριο τθσ
φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ.
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό των πολιτϊν που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ του Health Safety Net επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν
που διαβιοφν από το όριο τθσ φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ.
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 4,1 %(2013) και
Θ τιμι ςτόχοσ =50% (2023) προκφπτουν από τθν ακόλουκθ μεκοδολογία:
Ψο ςφνολο των πολιτϊν που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ ςτθν Υεριφζρεια προςδιορίηεται περίπου ςτουσ 24.000
πολίτεσ.
Θ τιμι βάςθσ τίκεται κατ' εκτίμθςθ με βάςθ τουσ περίπου τουσ ωφελοφμενουσ τθσ δράςθσ Health SafetyNet κατά τθν περίοδο
2007-2013 που ςφμφωνα με ςτοιχεία του Ωπ. Ωγείασ ςτθ Δυτ. Πακεδονία ανιλκαν ςε 976 άτομα, δθλαδι ποςοςτό:
976/24.000=4,1%.
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Θ τιμι ςτόχοσ τίκεται κατά εκτίμθςθ και προςδιορίηεται ωσ εξισ:
(Ψιμι ςτόχοσ του αντίςτοιχου δείκτθ εκροισ CO17 x 100) / ςφνολο των πολιτϊν ςτθν Υεριφζρεια που διαβιοφν κάτω από το όριο
τθσ φτϊχειασ), δθλαδι (12.857χ100)/24.000=53,5% ι περίπου 50%.
Χθμείωςθ: Υιο ακριβι ςτοιχεία του πλθκυςμοφ κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ κα προκφψουν με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπόνθςθσ
τθσ Εκνικισ και Υεριφερειακισ Χτρατθγικισ για τθν Ξοινωνικι Ζνταξθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ Φτϊχειασ.
Υθγι εκτίμθςθσ:
Ωπ. Εργαςίασ
ΣΥΧ/Δελτία Υαρακολοφκθςθσ Υροόδου Υράξθσ

T2018
Αρικμόσ εκπαιδευόμενων τθσ Ρεριφζρειασ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ του ςυνόλου των εκπαιδευόμενων ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ (προςχολικι, Α'κμια, Β'κμια και
Γ’κμια).
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 55.349 εκπαιδευόμενοι (2013) προκφπτει από τα ςτοιχεία των φορζων εκπαίδευςθσ τθσ Υεριφζρειασ ςε
επεξεργαςία από τθν ΕΔΑ/ΥΔΠ.
Θ τιμι ςτόχοσ = 60.000 εκπαιδευόμενοι (2023) αφορά εκτιμϊμενθ αφξθςθ κυρίωσ από τισ δράςεισ που αφοροφν το Υανεπιςτιμιο
και το ΨΕΛ Δυτικισ Πακεδονίασ και προκφπτει από το ςφνολο των δράςεων βελτίωςθσ των υποδομϊν εκπαίδευςθσ από το ΥΕΥΥΔΠ 2014-2020 και από άλλα προγράμματα.
Υθγι εκτίμθςθσ: Φορείσ εκπαίδευςθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ

T2019
Μειονεκτοφντα άτομα που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που
αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ εντόσ 6 μθνϊν από τθ
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των μειονεκτοφντων ατόμων που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, που ςυμμετζχουν ςε
εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
αυτοαπαςχόλθςθσ εντόσ 6 μθνϊν από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 455 (2012) και
Θ τιμι ςτόχοσ = 507 (2023) προκφπτει από τθν ακόλουκθ μεκοδολογία:
Σι τιμζσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προκφπτουν από τουσ δφο αντίςτοιχουσ δείκτεσ εκροϊν (Ψ2109, Ψ2110):
Α) Για το δείκτθ Ψ2109, που αφορά τα μειονεκτοφντα άτομα που ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ ανιλικων τζκνων, ςφμφωνα με
ζρευνα του Ωπ. Εργαςίασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ δράςθ εναρμόνιςθσ οικογενειακισ και κοινωνικισ ηωισ (Βρεφ. Χτακμοί,
Υαιδικοί Χτακμοί, ΞΔΑΥ) ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ κλπ 6 μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ ςυμμετζχει
ζνα ποςοςτό 17% των ωφελουμζνων. Χτόχοσ μασ είναι τθν περίοδο 2014-2020 το ποςοςτό αυτό να αυξθκεί ςε 19%.
Επομζνωσ ωσ πρϊτο υποςφνολο ορίηεται ωσ τιμι βάςθσ: 2.242 * 17% = 381 άτομα και θ ωσ τιμι ςτόχου 2023: 2.242 * 19%= 426
άτομα.
Β) Για το δείκτθ Ψ2110, που αφορά μειονεκτοφντα άτομα που βιϊνουν ι κινδυνεφουν από φτϊχεια και κοινωνικό αποκλειςμό,
ςφμφωνα με ςτοιχεία του Ωπ. Εργαςίασ από τθν υλοποίθςθ των δράςεων ΨΣΥ ΕΞΣ που χρθματοδοτοφνται από το ΕΧΥΑ 2007-2013
ςτθ Δυτικι Πακεδονία 6 μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ προωκικθκε ςε δράςεισ απαςχόλθςθσ ποςοςτό 19% των
ωφελουμζνων. Χτόχοσ μασ είναι τθν περίοδο 2014-2020 το ποςοςτό αυτό να αυξθκεί ςε 21%.
Επομζνωσ ωσ δεφτερο υποςφνολο ορίηεται ωσ τιμι βάςθσ: 388 * 19% = 74 άτομα και θ ωσ τιμι ςτόχου 2023: 388 * 21% = 81
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άτομα.
Ξατά ςυνζπεια θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ ορίηεται ςε: 381+74=455 άτομα, με αναλογία ανδρϊν - γυναικϊν 20% και
80% αντίςτοιχα.
Θ τιμι ςτόχου για το 2023 ορίηεται ςε: 426+81=507 άτομα, με αναλογία ανδρϊν - γυναικϊν 20% και 80% αντίςτοιχα.
Χφμφωνα με ζρευνα του Ωπ. Εργαςίασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ δράςθ εναρμόνιςθσ οικογενειακισ και κοινωνικισ ηωισ (ΞΔΑΥ
ΠΕΑ) ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ κλπ 6 μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ ςυμμετζχει ζνα ποςοςτό 17%
των ωφελουμζνων. Χτόχοσ είναι τθν περίοδο 2014-2020 το ποςοςτό αυτό να αυξθκεί ςε 19%.
Ξατά ςυνζπεια θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ ορίηεται ςε: (δείκτθσ εκροϊν Ψ2109 τθσ ΕΥ 10.2)*17% = 75 * 17% = 13
άτομα, με αναλογία ανδρϊν - γυναικϊν 20% και 80% αντίςτοιχα.
Θ τιμι ςτόχου για το 2023 ορίηεται ςε: (δείκτθσ εκροϊν Ψ2109 τθσ ΕΥ 10.2)*19%=75 * 19% = 14 άτομα, με αναλογία ανδρϊν γυναικϊν 20% και 80% αντίςτοιχα.
Υαραδοχι:
Αφορά το δείκτθ αποτελζςματοσ τθσ Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ 10.2 του ΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020. Χτισ Επενδυτικζσ Υροτεραιότθτεσ
10.1 και 10.2 χρθςιμοποιείται ο ίδιοσ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ.
Υαρουςιάηεται 2 φορζσ ο δείκτθσ αποτελζςματοσ Ψ2019 και ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ μεκοδολογίασ, δθλαδι ξεχωριςτά για
κάκε ΕΥ (10.1 και 10.2), διότι είναι μεν ίδιοσ ςε κωδικό και περιγραφι αφορά όμωσ διαφορετικζσ ομάδεσ μειονεκτοφντων ατόμων.
Χτθν περίπτωςθ τθσ ΕΥ 10.1 (9i) αφορά τα άτομα που ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ ανθλίκων τζκνων και τα άτομα που βιϊνουν ι
κινδυνεφουν από φτϊχεια και κοινωνικό αποκλειςμό, ενϊ ςτθ περίπτωςθ τθσ ΕΥ 10.2 (9iii) αφορά τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε δράςεισ
εναρμόνιςθσ οικογενειακισ και κοινωνικισ ηωισ (ΞΔΑΥ/ΠΕΑ).
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Ωπ. Εργαςίασ
ΣΥΧ/Δελτία Υαρακολοφκθςθσ Υροόδου Υράξθσ

T2020
Κοινωνικζσ επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθν λιξθ τθσ παρζμβαςθσ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των υποςτθριηόμενων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων
ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων και επιχειριςεων τθσ κοινωνικισ οικονομίασ.
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 4 επιχειριςεισ (2014) προκφπτει από ςτοιχεία του Ωπ. Εργαςίασ. Σι υφιςτάμενεσ Ξοινωνικζσ Επιχειριςεισ ςτθ
Δυτικι Πακεδονία ανζρχονται ςε 4 επιχειριςεισ, εκ των οποίων οι 2 είναι ενεργζσ, δθλαδι ποςοςτό επιτυχίασ 50% και
απαςχολοφν 14 άτομα.
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται ωσ εξισ: δείκτθσ εκροϊν CO23 x 50% = 8 χ 50% = 4 επιχειριςεισ.
Θ τιμι ςτόχοσ = 6 επιχειριςεισ (2023)
Χτόχοσ είναι το ποςοςτό επιτυχίασ το 2023 να αυξθκεί ςε 80%. Ξατά ςυνζπεια θ τιμι ςτόχου του δείκτθ αποτελζςματοσ για το 2023
υπολογίηεται ςε: δείκτθσ εκροϊν CO23 x 80% = 8 χ 80% = 6 επιχειριςεισ.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Ωπ. Εργαςίασ
ΣΥΧ/Δελτία Υαρακολοφκθςθσ Υροόδου Υράξθσ

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ
T2101
Ερευνθτικζσ υποδομζσ που ενιςχφονται / αναβακμίηονται
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των ερευνθτικϊν υποδομϊν που ενιςχφονται / αναβακμίηονται. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε εξαμθνιαία βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 3 δράςεισ αναβάκμιςθσ των υφιςτάμενων υποδομϊν για τθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ ςε τομείσ
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περιφερειακοφ ενδιαφζροντοσ (2023) αφοροφν:
α) τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν και του εξοπλιςμοφ του Λνςτιτοφτου Χθμικϊν Διεργαςιϊν & Ενεργειακϊν Υόρων (ΛΔΕΥ) του
Εκνικοφ Ξζντρου Ζρευνασ & Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (ΕΞΕΨΑ),
β) τθ δθμιουργία εργαςτθρίου οικολογικισ και ενεργειακισ πιςτοποίθςθσ υλικϊν του Υανεπιςτθμίου Δυτικισ Πακεδονίασ και
γ) τθ δθμιουργία κζντρου ενεργειακισ απόδοςθσ - εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ΑΥΕ του ΨΕΛ Δυτικισ Πακεδονίασ
Υθγι εκτίμθςθσ: Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ

T2102
Αρικμόσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που δθμιουργοφνται / αναβακμίηονται
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που δθμιουργοφνται / αναβακμίηονται. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε εξαμθνιαία βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 20 ψθφιακζσ υπθρεςίεσ που δθμιουργοφνται / αναβακμίηονται (2023), προκφπτει ωσ ακολοφκωσ:
Πε μζςο κόςτοσ ανά ψθφιακι υπθρεςία 200.000 – 500.000 € και με βάςει τισ ςχετικζσ ανάγκεσ για υπθρεςίεσ ςε φορείσ (17 φορείσ
αυτοδιοίκθςθσ, 5 φορείσ υγείασ, 4 φορείσ παιδείασ κ.α.) προκφπτει ότι ο ςτόχοσ για το 2023 είναι: 10.360.312 / (200.000 –
500.000) ≈ 20 ψθφιακζσ υπθρεςίεσ.

Υθγι εκτίμθςθσ: Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ

T2103
Αρικμόσ δθμόςιων κτιρίων που βελτιϊνουν τθν ενεργειακι απόδοςθ και χριςθ ΑΡΕ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των δθμόςιων κτιρίων που βελτιϊνουν τθν ενεργειακι απόδοςθ και χριςθ ΑΥΕ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε
εξαμθνιαία βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 60 κτίρια (2023) τίκεται με τθν ακόλουκθ παραδοχι :
Πζςο κόςτοσ ανά ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμόςιων υποδομϊν : 50.000 – 250.000 €
Αρικμόσ υποδομϊν: 9.850.000 / (50.000 – 500.000) ≈ 60
Υθγι εκτίμθςθσ: Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ

T2104
Καταςκευι - βελτίωςθ - αναβάκμιςθ δικτφου φδρευςθσ
Σρίηεται ωσ το μικοσ των χιλιομζτρων των δικτφων φδρευςθσ που καταςκευάηονται/βελτιϊνονται ςτθν Υεριφζρεια Δυτικισ
Πακεδονίασ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε εξαμθνιαία βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 150 χλμ. (2023) αφορά το ςυνολικό μικοσ δικτφων φδρευςθσ των οικιςμϊν ι τμθμάτων οικιςμϊν που ζχουν
εντοπιςτεί ανάγκεσ βελτίωςθσ - αναβάκμιςθσ ι και καταςκευισ νζου δικτφου, ςφμφωνα με το «ςχζδιο διαχείριςθσ λεκανϊν
απορροισ τθσ Υεριφζρειασ».
Ψα ςτοιχεία προζρχονται από αναγνωριςτικζσ - οριςτικζσ μελζτεσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων.

Υθγι εκτίμθςθσ: Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ
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T2105
Μικοσ αποχετευτικοφ δικτφου
Σρίηεται ωσ το μικοσ ςε χλμ. του αποχετευτικοφ δικτφου ςτθν Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε
εξαμθνιαία βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 240 χλμ. (2023) αφορά το ςυνολικό μικοσ αποχετευτικϊν δικτφων των οικιςμϊν ι τμθμάτων οικιςμϊν που (ςε
πρϊτθ προτεραιότθτα) που απαιτείται να καταςκευαςκεί για τθ δυνατότθτα ςφνδεςισ τουσ με ΕΕΟ και δευτερευόντωσ άλλων
οικιςμϊν (μικρότερων) με δυνατότθτα μελλοντικισ ςφνδεςθσ με ΕΕΟ ι κακαριςμοφ λυμάτων με άλλθ μζκοδο.
Ψα ςτοιχεία προζρχονται από αναγνωριςτικζσ - οριςτικζσ μελζτεσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων.
Χτο μικοσ αποχετευτικοφ δικτφου υπολογίηονται και οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί.

Υθγι εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ
Χτοιχεία και Πελζτεσ Δικαιοφχων

T2106
Δράςεισ αξιοποίθςθσ και ανάδειξθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των δράςεων αξιοποίθςθσ και ανάδειξθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε
εξαμθνιαία βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 18 (2023) υπολογίηεται με βάςθ το άκροιςμα του δράςεων όπου ζχουν εντοπιςτεί ανάγκεσ για αξιοποίθςθ και
ανάδειξθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ςφμφωνα με τισ προτεραιότθτεσ τθσ Υεριφζρειασ.
Υθγι εκτίμθςθσ: Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ

T2107
Υποδομζσ μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ φροντίδασ Υγείασ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ φροντίδασ Ωγείασ που οι υποδομζσ τουσ δθμιουργοφνται
ι αναβακμίηονται. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε εξαμθνιαία βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 8 μονάδεσ (2023) αφορά ςτισ δράςεισ κάλυψθσ κατά προτεραιότθτα των αναγκϊν των υποδομϊν υγείασ τθσ
Υεριφζρειασ (Ροςοκομεία Γρεβενϊν, Ξαςτοριάσ, Ξοηάνθσ, Φλϊρινασ, Ξζντρα Ωγείασ και Υολυδφναμα Λατρεία).
Υθγι εκτίμθςθσ: Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ

T2108
Αρικμόσ Υποδομϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των Ωποδομϊν Ξοινωνικισ Φροντίδασ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε εξαμθνιαία βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 4 μονάδεσ υποδομισ (2023) αφορά τισ δράςεισ κάλυψθσ κατά προτεραιότθτα των αναγκϊν των υποδομϊν
κοινωνικισ φροντίδασ τθσ Υεριφζρειασ.
Ψα 3 ζργα αποτελοφν εμπροςκοβαρι ζργα με πλιρθ ωριμότθτα κατά τθν τρζχουςα περίοδο (Ωποδομζσ ΑμεΑ Γρεβενϊν, Ξοηάνθσ
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και Εορδαίασ)
Υθγι εκτίμθςθσ: Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ

T2109
Μειονεκτοφντα άτομα που ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ ανιλικων τζκνων
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των μειονεκτοφντων ατόμων που ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ ανιλικων τζκνων.
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε εξαμθνιαία βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ =2.242 άτομα ( 10.1) (2023) υπολογίηεται με βάςθ:
1)τον αρικμό των γονζων που υπιρξαν ωφελοφμενοι δράςεων Βρεφονθπιακϊν - Υαιδικϊν Χτακμϊν (1.646) και ΞΔΑΥ (761) τθν
Υερίοδο 2013-2014 ςτθ Δυτικι Πακεδονία,
2) το ποςοςτό επί του ςυνόλου των γονζων που βρίςκονται ςτθν κλίμακα ειςοδιματοσ 0-6.000 € (23,29%),
3) του κόςτουσ ανά ωφελοφμενο ανά τφπο δομισ,
4) ςυνυπολογιηόμενθσ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ παρζμβαςθσ (4 ζτθ) με βάςθ τον διακζςιμο προχπολογιςμό τθσ εν λόγω
Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ (8.745.208 €).
H αναλογία ανδρϊν - γυναικϊν λαμβάνεται 20% και 80% αντίςτοιχα.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΣΥΧ
Δελτία Υαρακολοφκθςθσ Υροόδου Υράξθσ

T2110
Μειονεκτοφντα άτομα που βιϊνουν ι κινδυνεφουν από φτϊχεια και κοινωνικό αποκλειςμό
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των μειονεκτοφντων ατόμων που βιϊνουν ι κινδυνεφουν από φτϊχεια και κοινωνικό αποκλειςμό. Σ
δείκτθσ κα μετράται ςε εξαμθνιαία βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 388 άτομα (2023) υπολογίηεται με βάςθ το διακζςιμο ποςό ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ
και με βάςθ το μοναδιαίο κόςτοσ που προκφπτει από τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων δράςεων ςτο ΕΧΥΑ 2007-2013. (το κόςτοσ ανά
άτομο υπολογίηεται ςε περίπου 12.000€/άνεργο για κατάρτιςθ, απαςχόλθςθ), δθλαδι ςφνολο ατόμων= 4.663.626/12.000=388, με
αναλογία ανδρϊν - γυναικϊν 20% και 80% αντίςτοιχα.
Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΣΥΧ
Δελτία Υαρακολοφκθςθσ Υροόδου Υράξθσ

T2111
Μειονεκτοφντα άτομα που αποκτοφν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ πρόνοιασ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των μειονεκτοφντων ατόμων που αποκτοφν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ πρόνοιασ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε
εξαμθνιαία βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 155 άτομα (2023) υπολογίηεται με βάςθ τα χριματα που διατίκενται ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω Επενδυτικισ
Υροτεραιότθτασ και με βάςθ το μοναδιαίο κόςτοσ που προκφπτει από τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων δράςεων ςτο ΕΧΥΑ 2007-2013.
(το κόςτοσ ανά άτομο υπολογίηεται ςε περίπου 11.300€/ωφελοφμενο για υπθρεςίεσ ςτιριξθσ και απαςχόλθςθ). Θ αναλογία
ανδρϊν - γυναικϊν λαμβάνεται 40% και 60% αντίςτοιχα.
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Υθγζσ εκτίμθςθσ:
ΣΥΧ
Δελτία Υαρακολοφκθςθσ Υροόδου Υράξθσ

T2112
Αρικμόσ Υποδομϊν Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ενιςχφονται
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των ερευνθτικϊν υποδομϊν τριτοβάκμιασ που ενιςχφονται / αναβακμίηονται. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε
εξαμθνιαία βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 2 υποδομζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που ενιςχφονται (2023) αφορά ςτο Υανεπιςτιμιο και ςτο ΨΕΛ Δυτικισ
Πακεδονίασ
Υθγι εκτίμθςθσ: Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ

T2113
Αίκουςεσ διδαςκαλίασ προςχολικισ, πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που καταςκευάηονται - βελτιϊνονται
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ προςχολικισ, πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που
καταςκευάηονται - βελτιϊνονται. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε εξαμθνιαία βάςθ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 30 αίκουςεσ (2023) αποτελεί τθν εκτίμθςθ τθσ ΕΔΑ/ΥΔΠ ςε ςυνεργαςία με τουσ φορείσ εκπαίδευςθσ για το
ςφνολο των αικουςϊν διδαςκαλίασ από τισ δράςεισ κάλυψθσ κατά προτεραιότθτα των αναγκϊν βελτίωςθσ των υποδομϊν
προςχολικισ, Α'κμιασ και Β'κμιασ εκπαίδευςθσ.

Υθγζσ εκτίμθςθσ:
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ
Χτοιχεία και Πελζτεσ Δικαιοφχων

T2114
Μελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ - αξιολογιςεισ
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+

T2115
Υπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+

T2116
Αρικμόσ εκδθλϊςεων (ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ)
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+
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T2117
Ενζργειεσ Ρλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+
T2118
Σφμβουλοι δθμοςιότθτασ
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+
T2119
Τεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+

T2114
Μελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ - αξιολογιςεισ
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+
T2115
Υπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+
T2116
Αρικμόσ εκδθλϊςεων (ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+
T2117
Ενζργειεσ Ρλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+
T2118
Σφμβουλοι δθμοςιότθτασ
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+
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ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ – ΚΑΚΘΣ
ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Τ1012
Δαπάνεσ Ε&Α επιχειριςεων ωσ ποςοςτό του περιφερειακοφ ΑΕΡ
Σριςμόσ : Σρίηεται ωσ οι Δαπάνεσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ επιχειριςεων ωσ ποςοςτό του περιφερειακοφ ΑΕΥ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 0,16% ( 2011) προκφπτει από τα δεδομζνα του Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ και τθσ Eurostat
Θ τιμι Χτόχοσ = 0,20% ( 2023) τίκεται από τθ ςτοχοκεςία τθσ ΓΓΕΨ όπωσ κοινοποιικθκε ςτισ Υεριφζρειεσ
Υθγι ςτοιχείων :
3.
Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ
4.
Eurostat

Τ1013
Κυλιόμενοσ μζςοσ αρικμόσ ςυμβάςεων μεταφοράσ τεχνολογίασ κάκε είδουσ που ςυνάφκθκαν μεταξφ δθμόςιων ερευνθτικϊν
οργανιςμϊν
Σρίηεται ωσ ο κυλιόμενοσ μζςοσ αρικμόσ ςυμβάςεων μεταφοράσ τεχνολογίασ κάκε είδουσ που ςυνάφκθκαν μεταξφ δθμόςιων
ερευνθτικϊν οργανιςμϊν
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 54 ( 2013) προκφπτει από Ετιςια ζρευνα πεδίου ςτουσ ΕΟΞΕ των ΑΕΛ/ΨΕΛ/ΕΞ τθσ Υεριφζρειασ.
Θ τιμι Χτόχοσ = 75 ( 2023) αποτελεί εκτίμθςθ αφξθςθσ 50%.
Πεκοδολογία μζτρθςθσ
Ακροίηονται οι τιμζσ για το ςφνολο των ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων με ζδρα τθν ΥΑΠΚ για ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ανά
θμερολογιακό ζτοσ (1.1-31.12.ΧΧΧΧ) ανεξαρτιτωσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν μζτρθςθ τθσ χωρικισ κατανομισ των αντιςυμβαλλόμενων απαιτείται κωδικοποίθςθ του Διμου ζδρασ τουσ, π.χ. κατά LAU1 ι κατ'
ελάχιςτον NUTS3 για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Για τισ επιχειριςεισ εκτόσ Ελλάδασ αρκεί θ χϊρα.
Σι τοπικοί δείκτεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτίμθςθ του αποτελζςματοσ ςτο τοπικό παραγωγικό ςφςτθμα
Υθγι ςτοιχείων :
Ετιςια ζρευνα πεδίου ςτουσ ΕΟΞΕ των ΑΕΛ/ΨΕΛ/ΕΞ τθσ Υεριφζρειασ.
Τ1014
Αρικμόσ χρθςτϊν που εξυπθρετοφνται από νζεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ δθμοςίων φορζων τθσ ΡΑΜΚ
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό των φυςικϊν προςϊπων επί του πλθκυςμοφ θλικίασ 16-74 ετϊν που αλλθλεπιδροφν επιγραμμικά με δθμόςιεσ
αρχζσ κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ (χρθςιμοποιείται το ποςοςτό των φυςικϊν προςϊπων επί του πλθκυςμοφ θλικίασ 16-74 ετϊν)
(Individuals interacting online with public authorities, last 12 months, βλζπε
http://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_key_indicators/indicators#egovernment)
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 35,53 ( 2013) προκφπτει από δεδομζνα ζρευνασ τθσ Eurostat - ICT Households survey
Θ τιμι Χτόχοσ= 50,00 (2023) αποτελεί εκτίμθςθ και κεωρείται επιτεφξιμθ λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο ότι ο δείκτθσ εμφανίηει ςθμαντικι
βελτίωςθ από το 12,72% το 2008 ςε 35,53% το 2013 όςο και τα κετικά δθμογραφικά δεδομζνα (π.χ., μία νζα γενιά Ελλινων με ςθμαντικι
εξοικείωςθ με τισ ΨΥΕ κα ενταχκεί ςτο παράκυρο των παρατθριςεων), τθ βελτίωςθ τθσ διάχυςθσ των ΨΥΕ και τθ βακμιαία "ψθφιοποίθςθ"
βαςικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν (π.χ., φορολογία, κτθματολόγιο, εκνικό δθμοτολόγιο, κ.ο.κ.).
Υθγι ςτοιχείων :
Eurostat - ICT Households survey, ετιςια ςυλλογι δεδομζνων

Τ1015
Ροςοςτό start-ups/νζων εταιρειϊν ςτουσ ενιςχυόμενουσ κλάδουσ προσ το ςφνολο νζων επιχειριςεων.
Σ δείκτθσ μετρά το λόγο νζων καινοτόμων επιχειριςεων εντάςεωσ ζρευνασ και τεχνολογίασ επί του ςυνόλου των νεοϊδρυόμενων
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επιχειριςεων τθσ ΥΑΠΚ. Πονάδα μζτρθςθσ: %
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Για τθν τιμι Βάςθσ = 3,71% ( 2013) ελιφκθςαν υπόψθ οι κλάδοι ΞΑΔ κατά ΧΨΑΞΣΔ-NACE2 οι οποίοι ςχετίηονται με επιχειριςεισ ζνταςθσ
τεχνολογίασ και καινοτομίασ, όπωσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται:
26 Ξαταςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, θλεκτρονικϊν και οπτικϊν προϊόντων
27 Ξαταςκευι θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ
32.10 Ξαταςκευι θλεκτρονικϊν λυχνιϊν και λοιπϊν θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων
39 Δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ και άλλεσ υπθρεςίεσ για τθ διαχείριςθ αποβλιτων
62.01 Δραςτθριότθτεσ προγραμματιςμοφ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων
63.11 Επεξεργαςία δεδομζνων, καταχϊρθςθ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ
71.20 Ψεχνικζσ δοκιμζσ και αναλφςεισ
72.1 Ζρευνα και πειραματικι ανάπτυξθ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ και τθ μθχανικι
Θ τιμι Χτόχοσ = 8% (2023) αποτελεί ςτρατθγικό ςτόχο τθσ Υεριφζρειασ
Υθγι ςτοιχείων :
Πθτρϊο ιδρφςεων νζων εταιρειϊν του ΓΕΠΘ ανά ΞΑΔ.

Τ1016
Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία
Σρίηεται θ Υεριφερειακι Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία ςε όλουσ τουσ τομείσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ =7.226 meuro ( 2013) προκφπτει από ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ
Θ τιμι Χτόχοσ = 7.373 meuro ( 2020, εμπεριζχεται κακυςτζρθςθ 3 ετϊν ςτθν ζκδοςθ ςτοιχείων ΑΥΑ από τθν ΕΟΧΨΑΨ)
αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ ακόλουκθσ υπόκεςθσ εργαςίασ:
Βαςικι υπόκεςθ εργαςίασ:
Β' ΨΦΣΥΣΧ
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ

2011

ΑΥΑ

7.226
ΤΛΜΘ
ΒΑΣΘΣ

6.720

6.586

6.586

6.651

6.784

6.920

ΠΕΨΑΒΣΟΘ

-7,0%

-2,0%

0,00%

1,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7.059

7.200

7.373
ΤΛΜΘ
ΣΤΟΧΟΣ

2,00%

2,40%

0,27%

Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ

Τ1017
Αξία εξαγωγϊν
Σ δείκτθσ μετράει τον Ξφκλο Εργαςιϊν από εξαγωγζσ των επιχειριςεων εκτόσ αυτϊν του πρωτογενοφσ τομζα.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 682,55 meuro ( 2013) προκφπτει από προκφπτει από ςτοιχεία του ΧΕΒΕ
Θ τιμι Χτόχοσ = 745 meuro ( 2023) αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ ακόλουκθσ υπόκεςθσ εργαςίασ:
Βαςικι υπόκεςθ εργαςίασ:
Β' ΨΦΣΥΣΧ
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ΕΑΓΩΓΕΧ

663

669

662

662

669

676

689

703

724

745,61

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

1,00%

2,00%

2,00%

3,00%

3,00%

ΠΕΨΑΒΣΟΘ

ΤΛΜΘ
ΣΤΟΧΟΣ
1,00%

Υθγι ςτοιχείων : ΧΕΒΕ
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Τ1018
Λςοδφναμο παραγόμενο ενζργειασ από γεωκερμία
Σρίηεται ωσ το ιςοδφναμο παραγόμενο ενζργειασ από γεωκερμία
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 0 ( 2014). Θ τιμι μθδζν αντιςτοιχεί ςτθν ποςότθτα τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ από γεωκερμία ςτθν ΑΠΚ το 2014.
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ γίνεται θ παραδοχι ότι θ παραγόμενθ ενζργεια από γεωκερμία είναι ίςθ με μθδζν. Αυτό προκφπτει
και από τον πίνακα 1.4 τθσ ΦΑΕ «ΧΨΑΔΛΣ ΑΔΕΛΣΔΣΨΛΞΘΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ ΕΦΓΩΡ ΑΥΕ ΑΡΑ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ & ΑΡΑ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ». Ψα υφιςτάμενα
γεωκερμικά πεδία που λειτουργοφν είναι μεμονωμζνα και μικρισ ενεργειακισ ιςχφοσ.

Θ τιμι Χτόχοσ = 36.000 MWh (2020) ετθςίωσ προκφπτει από τθν εκτίμθςθ ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ των δράςεων αξιοποίθςθσ τθσ
γεωκερμίασ, ιτοι το 2020, πρόςκετθσ δυναμικότθτασ 15 MW κα υπάρχει δυνατότθτα ετιςιασ παραγωγισ ενζργειασ, με τθν παραδοχι τθσ
8 ϊρθσ λειτουργίασ για 300 θμζρεσ το χρόνο, 15 x 8 x 300 = 36.000 MWh = 36.000.000 kWh.
Υθγι ςτοιχείων : PAE/KAΥΕ

Τ1019
Ροςοςτό των παραγόμενων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που εκτρζπονται από τθν ταφι
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Σρίηεται ωσ το ποςοςτό των παραγόμενων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που εκτρζπονται από ταφι
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 1,4% (2013) προκφπτει από τθν εκτίμθςθ ότι ςτο ςφνολο των 253.000 τόνων ΑΧΑ (υλικά ςυςκευαςίασ και βιοαποδομιςιμα)
εκτρζπονται από τθν ταφι μόνο οι 3.658 τόνοι για ανακφκλωςθ ιτοι το 1,44 %.
Θ τιμι Χτόχοσ = 40% (2020)
Σ ςτόχοσ για το 2020 είναι, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ ζγκριςθσ του ΥΕΧΔΑ ΑΠΚ ςε ΒΑΑ που εκτρζπονται από τθν υγειονομικι ταφι,
170.600 τόνουσ και 101.900 τόνουσ που ανακυκλϊνονται ι ςφνολο 272.500 τόνουσ ι ςε όρουσ παραγωγισ ΑΧΑ 2011, 272.000 / 321.973 =
85%.
Πε τθ λειτουργία τθσ ΠΕΑ του Ανατολικοφ Ψομζα (Αλεξανδροφπολθ) που κα χρθματοδοτθκεί από το ΩΠΥΕΦΑΑ, δυναμικότθτασ 155.000
τόνων, κα εκτρζπεται από τθν ταφι το 60%, ιτοι 93.000 τόνοι ΑΧΑ ι το 93.000 / 253.000 = 36,7%.
Αν προςτεκοφν και οι 14.000 τόνοι που ανακυκλϊνονται το ποςοςτό μπορεί να ανζλκει ςτο 42%.
Βαςικι παραδοχι: Σμαλι χρθματοδότθςθ των ζργων του Ανατολικοφ Ψομζα (ΠΕΑ και ΧΩΨΩ) από το ΩΠΥΕΦΑΑ και θ ολοκλιρωςι τουσ το
2023.
Υθγι ςτοιχείων : ΥΕΧΔΑ /ΔΛΑΠΑΚ Α.Ε.

Τ1020
Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ (ςφνολο περιοχϊν NATURA 2000) με εργαλεία διαχείριςθσ
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό περιοχϊν Natura που εφαρμόηουν διαχειριςτικά ςχζδια
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 36,3% (2013) προκφπτει από τθν παραδοχι ότι θ κακαρι ζκταςθ των περιοχϊν Natura εντόσ ορίων ΑΠΚ είναι 449.475 ha.
TYPE

NAME

AREA (ha)

% AREA WITH SES

GR1110007

SAC

DELTA EVROU KAI DYTIKOS
VRACHIONAS

9.857,56

1

GR1130006

SAC

POTAMOS FILIOURIS

2.058,44

0,09

GR1130009

SAC

LIMNES KAI LIMNOTHALASSES
TIS THRAKIS - EVRYTERI PERIOCHI
KAI PARAKTIA ZONI

29.455,98

0,98

GR1150010

SAC

DELTA NESTOU KAI
LIMNOTHALASSES KERAMOTIS EVRYTERI PERIOCHI KAI
PARAKTIA ZONI

22.484,63

0,96

63.856,61

36,3%

SPECIFIC ENV/NTAL
STUDY (SES)
SPECIFIC
ENVIRONMENTAL
STUDY FOR EVROS
SPECIFIC
ENVIRONMENTAL
STUDY FOR NESTOS VISTONIS - ISMARIS

STAGE OF SES

DESIGNATION

MAN. SCHEME

MANAGEMEN
T PLAN

PROJECTS - MEASURES

APPROVED

NATIONAL PARK (OJ 102/D /163-07)

ΩES

Elaborated

Management project through Operational project "Environment" (2002-2008), Management project through
Operational Project "Environment Sustinable Development (2009-2015)

APPROVED

NATIONAL PARK (OJ 497/D /1710-08 )

ΩES

Elaborated

Management project through Operational project "Environment" (2002-2008), Management project through
Operational Project "Environment Sustinable Development (2009-2015). Project from European Economic Area
(Protection and rehabilitation of forest and water resources of Rhodopi Prefecture)

SPECIFIC
ENVIRONMENTAL
STUDY FOR NESTOS VISTONIS - ISMARIS

APPROVED

NATIONAL PARK (OJ 497/D /1710-08 )

ΩES

Elaborated

Management project through Operational project "Environment" (2002-2008), Management project through
Operational Project "Environment Sustinable Development (2009-2015). Project from European Economic Area
(Protection and rehabilitation of forest and water resources of Rhodopi Prefecture). Operational project Environment &
Sustainable Development 2009-2015 (Biodiversity of the Rhodopes and Vistonida Lake - Datum for Economic Rise
through Active Cooperation of the Territories)

SPECIFIC
ENVIRONMENTAL
STUDY FOR NESTOS VISTONIS - ISMARIS

APPROVED

NATIONAL PARK (OJ 497/D /1710-08 )

ΩES

Elaborated

Management project through Operational project "Environment" (2002-2008), Management project through
Operational Project "Environment Sustinable Development (2009-2015)

Θ τιμι Χτόχοσ = 100% ( 2023) αποτελεί εκτίμθςθ κάλυψθσ 9% περιοχϊν Natura από το ΥΕΥ και 91% από το τομεακό πρόγραμμα.
Ειδικότερα:
Ψο ΥΕΥ ΑΠΚ 2014 - 2020 κα ςυμβάλει με τθν κάλυψθ 40.000 ha, ιτοι με περίπου 8,9% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ
Χυνολικι ζκταςθ Natura ΑΠΚ (hectares) χωρίσ επικαλφψεισ 449.475 Υοςοςτό
Ψιμι Χτόχοσ Εκροισ (προγραμματικό κείμενο)

40.000

8,90%

Ψίκεται τιμι ςτόχοσ του δείκτθ Υοςοςτό περιοχϊν Natura που εφαρμόηουν διαχειριςτικά ςχζδια = 9%.
Χυνεκτιμϊντασ τθ ςυνδρομι του Ψομεακοφ Υρογράμματοσ και τισ ςχετικζσ δεςμεφςεισ τίκεται ωσ ςτόχοσ το 100% των περιοχϊν Natura.
Υθγι ςτοιχείων : Φορείσ Διαχείριςθσ Υεριοχϊν / ΩΥΕΞΑ

Τ1021
Ζκταςθ που καλφπτεται από κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ γθσ

378

Σρίηεται θ ζκταςθ γθσ ςε εκτάρια που καλφπτεται από κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ γθσ (Ψοπικά Χωρικά Χχζδια).
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 22.000 (2014) αφορά τθν ζκταςθ τθσ ΔΕ ΛΑΧΠΣΩ (219,3 χιλ ςτρ.) που αποτελεί τθν μοναδικι ΔΕ με κεςμοκετθμζνο
ΓΥΧ/ΧΧΣΣΑΥ ςτθν Υεριφζρεια.
Υαραδοχι:
Θ ςυνολικι ζκταςθ των Διμων όπου πρόκειται να εκπονθκοφν ΓΥΧ/ΧΧΣΣΑΥ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα. Από αυτζσ
αφαιροφνται οι ΔΕ των Διμων που εκπονοφνται ι ζχουν ολοκλθρωκεί μελζτεσ ΓΥΧ/ΧΧΣΣΑΥ και αναμζνεται θ κεςμοκζτθςι τουσ:
Δήμορ

Απσική
Έκηαζη

Εκηάζειρ πος
έσοςν καλςθθεί

Σελική Ππόζθεηη
Έκηαζη

Δπάμα

833,01

Παγγαίος

698,01

Καβάλαρ

350,61

Νέζηος

678,9

678,9

Ξάνθηρ

495,39

495,39
626,97

Μύκηρ

626,97

Αβδήπυν

352

Κομοηηνήρ (Αιγείπος)

644,66

Αππιανών
Αλεξανδπούπολη (Σπαιανούποληρ)
Διδςμοηείσος
Οπεζηιάδαρ

833,01
698,01
111,8

352
191,9

452,76

165,1

1.054,84

768,89
1.219,94

768,89

569,45
967,5
8.205,33

238,81

569,45
368,8

967,5
7.736,53

Θ τιμι Χτόχοσ = 600.000 (2023) υπολογίηεται λαμβάνοντασ ποςοςτό κάλυψθσ τθσ πρόςκετθσ ζκταςθσ ίςθσ με 80%, ιτοι 6.000 τετρ. χιλμ, =
600.000 εκτάρια.
Υθγι ςτοιχείων : ΕΩΔ ΥΑΠΚ

Τ1022
Χρονοαπόςταςθ Αρδάνιο - Μάνδρα (Τμιμα του Κάκετου Άξονα Αλεξανδροφπολθ - Ελλθνοβουλγαρικά ςφνορα)
Σρίηεται ωσ ο χρόνοσ κάλυψθσ του οδικοφ τμιματοσ Αρδάνιο - Πάνδρα (Ψμιμα του Ξάκετου Άξονα Αλεξανδροφπολθ - Ελλθνοβουλγαρικά
ςφνορα)
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Ψιμι Βάςθσ=30 λεπτά τθσ ϊρασ ( 2014)
Θ τιμι Χτόχοσ = 20 λεπτά τθσ ϊρασ ( 2023) αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ παραδοχισ ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρζμβαςθσ, αυξάνεται
θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ από 60 km / h ςε 100 km / h, ιτοι για τα 30 km αναμζνεται μείωςθ του χρόνου από 30 λεπτά ςε 20 λεπτά
περίπου.
Υθγι ςτοιχείων : www.anaptyksi.gov.gr, ΕΓΡΑΨΛΑ ΣΔΣΧ Α.Ε.

Τ1023
Συνολικι χρονοαπόςταςθ ςτα τμιματα όπου γίνονται παρεμβάςεισ
Σρίηεται ωσ θ ςυνολικι χρονοαπόςταςθ ςτα τμιματα όπου γίνονται παρεμβάςεισ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Ψιμι Βάςθσ = 50 λεπτά τθσ ϊρασ (2013).
Θ τιμι Χτόχοσ = 37 λεπτά τθσ ϊρασ ( 2023) αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ ακόλουκθσ μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ:
Κα υλοποιθκοφν παρεμβάςεισ ςε ςυνολικό μικοσ 50 km. Θ μζςθ ταχφτθτα ςιμερα είναι 60 km/h → χρονοαπόςταςθ: 50 λεπτά τθσ ϊρασ.
Αναμζνεται ότι οι παρεμβάςεισ κα αυξιςουν τθ μζςθ ταχφτθτα ςε 80 km/h → χρονοαπόςταςθ: 37 λεπτά τθσ ϊρασ.
Υθγι ςτοιχείων : ΕΩΔ Υ-ΑΠΚ
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Τ1025
Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ (πρωτοβάκμια,δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια)
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό του πλθκυςμοφ που καλφπτεται από αναβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ υγείασ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Ψιμι Βάςθ = 1.318.748 επιςκζψεισ / ζτοσ (2014)
Ψιμι Χτόχοσ = 1.397.873 επιςκζψεισ / ζτοσ (2023)
Θ τιμι ςτόχοσ = 6% αποτελεί εκτίμθςθ του Ωπουργείου Ωγείασ
Ανατολικι ΜακΚρα
ΕΤΡΑ

ΧΩΡΣΟΣ ΕΚΡΛΞΣ

Δείκτθσ – ονομαςία

Κατθγορία
Δείκτθ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ των
υπθρεςιϊν Υγείασ (Ρρωτοβάκμια,
Δευετροβάκμια, Τριτοβάκμια)

Δείκτθσ
αποτελζςματ Αρικμόσ
οσ ειδικόσ για επιςκζψεων
τθν υγεία

Τιμι Βάςθσ

18.606.476

Τιμι Στόχοσ

Τιμι Βάςθσ Τιμι Στόχοσ Μεκοδολογία υπολογιςμοφ

αφξθςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν
των ΨΕΥ ΨΕΛ και ΞΩ κατά 6% (ςτον
1.318.748
απόλυτο αρικμό των επιςκζψεων ανα
ζτοσ)

1.397.873

Θ τιμι Βάςθσ προκφπτει από ςτοιχεία του ESYnet και να αφορά ακροιςτικά ςτον αρικμό
επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ τθσ κάκε Υεριφζρειασ, ςε ΨΕΥ & ΨΕΛ
και Ξεντρα Ωγείασ τθσ εκάςτοτε Υεριφζρειασ. Σ δείκτθσ μετράται ςε τακτικθ Βάςθ απο το ΕΩΧΡΕΨ
και κα διατίκεται εφαμογι BI. Χθμειϊνεται ότι ο δείκτθσ μετρά επιςκζψεισ και όχι άτομα,
ςυνεπϊσ αν ζνασ πολίτθσ επιςκεφκεί κζντρο υγείασ, νοςθλευτεί ςε νοςοκομείο επί 2 θμζρεσ και
κάνει ακτινογραφία ςτο αρμόδιο τμιμα του νοςοκομείου ςε χρόνο ανεξάρτθτο τθσ νοςθλείασ του,
θ τιμι του δείκτθ είναι 3 και όχι 1.

Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Ωγείασ/ESYnet

Τ1026
Μακθτζσ θλικίασ 17 ετϊν ςε όλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ ωσ ποςοςτό του πλθκυςμοφ ίδιασ θλικίασ (Students (all ISCED levels) aged 17
at regional level - as % of corresponding age population)
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό των μακθτϊν θλικίασ 17 ετϊν ςε όλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ ςε ςχζςθ με τα άτομα του πλθκυςμοφ ίδιασ θλικίασ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 95,5% ( 2012) προκφπτει από ςτοιχεία τθσ Eurostat
Θ τιμι Χτόχοσ = 97% ( 2023) αποτελεί εκτίμθςθ τθσ αφξθςθσ ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ
Πεκοδολογία Ωπολογιςμοφ Ψιμισ Χτόχου:
Χφγκριςθ μεταξφ των μακθτϊν ανά θλικία και του γενικοφ πλθκυςμοφ ανά ίδια θλικιακι κλάςθ για τα ζτθ 2011 και 2012 δείχνει τα
παρακάτω ποςοςτά ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ:

Επίςθσ, θ ςφγκριςθ μεταξφ των αρικμϊν μακθτϊν ανά θλικία και των αρικμϊν μακθτϊν ανά επίπεδο εκπαίδευςθσ, δείχνει ότι ςτα
επίπεδα 0-3 (μακθτζσ που φυςιολογικά κα ιταν θλικίασ ζωσ 18 ετϊν), δείχνει ότι ςτο μακθτικό πλθκυςμό περιλαμβάνονται για το ζτοσ
2011 4.500 άτομα άλλων θλικιϊν και για το ζτοσ 2012 ςχεδόν 5.000 άτομα άλλων θλικιϊν. Αυτό προφανϊσ ςθμαίνει ότι υπάρχουν
ςτακερά ςτο μακθτικό πλθκυςμό άτομα μεγαλφτερθσ τθσ αναμενόμενθσ θλικίασ.
Χτοχοκετείται αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ ωσ εξισ:

Χτθν προςχολικι εκπαίδευςθ, για τθν θλικία 4-5 αφξθςθ από 59% ςε 70% και για τθν θλικία 5-6 αφξθςθ από 92% ςε 100%

Χτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ αφξθςθ από 99% ςε 100%

Χτθ βαςικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (Γυμνάςιο) αφξθςθ από 96% ςε 100%
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Χτθν προαιρετικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (Οφκειο) αφξθςθ από 91% ςε 95%.

Σι παραπάνω αλλαγζσ κα επιφζρουν αφξθςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ κατά 2.100 άτομα ι αφξθςθ τθσ μζςθσ ςυμμετοχισ κατά 2,5
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Θ τιμι ςτόχοσ τίκεται ςυντθρθτικά ςε αφξθςθ 1,5 ποςοςτιαίασ μονάδασ, δθλ. ςε 97%.
Υθγι ςτοιχείων : Eurostat

Τ1029
Ροςοςτό κάλυψθσ αναςφάλιςτων πολιτϊν από υπθρεςίεσ υγείασ
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό κάλυψθσ αναςφάλιςτων πολιτϊν από υπθρεςίεσ υγείασ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 5% (2014) προκφπτει από τα ακόλουκα ςτοιχεία:
1.

Ψθν παραδοχι ότι το ποςοςτό αναςφάλιςτων πολιτϊν ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ είναι ίδιο με τον εκνικό μζςο όρο και επομζνωσ θ
ΑΠΚ ζχει το 6% του ςυνόλου των εκτιμϊμενων 800.000 αναςφάλιςτων πανελλαδικά. Άρα οι αναςφάλιςτοι ςτθν ΑΠΚ ανζρχονται
ςε 48.000 περίπου άτομα.

2.

Δειγματολθπτικά ςτοιχεία τθσ 4 ΩΥΕ όπου τεκμθριϊκθκε ότι μζςα ςτο 2014 το κάκε νοςοκομείο τθσ περιφζρειασ ΑΠΚ παρείχε
υπθρεςίεσ υγείασ ςε 400 περίπου αναςφάλιςτουσ, άρα ςτο ςφνολο, τα 6 νοςοκομεία τθσ περιφζρειασ παρείχαν υπθρεςίεσ ςε 2.400
περίπου άτομα. Αυτά αντιπροςωπεφουν το 5% των αναςφάλιςτων τθσ περιφζρειασ.

θσ

Θ τιμι ςτόχοσ = 15% ( 2023) προκφπτει από τθν εκτίμθςθ ότι βάςει των παρεμβάςεων που κα υλοποιθκοφν κα καλυφκεί αρικμόσ 5.000
πρόςκετων αναςφάλιςτων πολιτϊν από υπθρεςίεσ υγείασ οι οποίοι, ακροιηόμενοι με τουσ 2.400 αναςφάλιςτουσ ςτουσ οποίουσ ιδθ
παρζχουν υπθρεςίεσ τα νοςοκομεία, κα ανζλκουν ςυνολικά ςε 7.400 αναςφάλιςτουσ που καλφπτονται το 2023. Επομζνωσ το ποςοςτό
κάλυψθσ αναςφάλιςτων πολιτϊν από υπθρεςίεσ υγείασ: 7.400 / 48.000 = 15%.
θ

Υθγι ςτοιχείων : 4 ΩΥΕ

Τ1030
Απαςχολοφμενοι ςε επιχειριςεισ κοινωνικισ οικονομίασ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων ςε επιχειριςεισ κοινωνικισ οικονομίασ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 250 άτομα προκφπτει από τα υπάρχοντα ςτοιχεία για τισ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ. Επί ςυνόλου 530 ΞΣΛΡΧΕΥ πανελλινια
δθμιουργικθκαν ςτθν ΑΠΚ 28 που απαςχολοφν 250 άτομα περίπου.
Θ τιμι Χτόχοσ =300 άτομα. Κζτουμε ςτόχο 30 επιχειριςεισ (υφιςτάμενεσ από προθγοφμενθ περίοδο και νζεσ ςτο τζλοσ του
προγράμματοσ) με μζςο αρικμό απαςχολοφμενων τα 10 άτομα.
Υθγι ςτοιχείων : Χτοιχεία τθροφμενα ςτθν Υεριφζρεια ΑΠΚ και ΕΩΔ ΑΠΚ

Τ1031
Κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου από οικιακοφσ πελάτεσ
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Σρίηεται ωσ θ κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου ςε Nm3, από οικιακοφσ πελάτεσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Ψιμι Βάςθσ =0.
Χτθν ΥΑΠΚ δεν υπάρχουν (2014) εγκατεςτθμζνα δίκτυα μζςθσ ι χαμθλισ πίεςθσ Φυςικοφ αερίου και ωσ εκ τοφτου δεν καταγράφονται
καταναλωτζσ.
Θ τιμι ςτόχοσ = 50 Nm3, εκτίμθςθ αναγκϊν πελατϊν βάςει τθσ «Πελζτθ Ανάπτυξθσ ΕΧΦΑ 2013 – 2022» τθσ ΔΕΧΦΑ Α.Ε., Λοφλιοσ 2012.
Χφμφωνα με το «Χενάριο Ηιτθςθσ περιόδου 2013-2022 ανά διοικθτικι περιφζρεια και ανά κατθγορία καταναλωτϊν») τθσ μελζτθσ,
εκτιμάται ότι θ ΕΥΑ ΑΠΚ κα ζχει εκτιμϊμενεσ ανάγκεσ οικιακϊν πελατϊν ςυνολικά 50 Nm3 φυςικοφ αερίου για το 2022.
Θ εκτίμθςθ για το 2013 ιταν 0 Nm3.
Υαραδοχι:
Ξανονικό Ξυβικό Πζτρο (Nm3) φυςικοφ αερίου νοείται θ ποςότθτα μάηασ φυςικοφ αερίου που υπό ςυνκικεσ απόλυτθσ πίεςθσ 1,01325
bar και κερμοκραςίασ μθδζν βακμϊν Ξελςίου (0ο C) καταλαμβάνει όγκο ενόσ κυβικοφ μζτρου (1 m3).
Υθγι ςτοιχείων : Εταιρία(εσ) Υαροχισ Αερίου

Τ1032
Διανυκτερεφςεισ (θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν) ςε ξενοδοχειακά καταλφματα
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ διανυκτερεφςεων (θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν) ςε ξενοδοχειακά καταλφματα
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Ψιμι Βάςθσ =1.442.132 (2012)
Θ τιμι Χτόχοσ = 1.500.000 (2023) αποτελεί εκτίμθςθ ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ παραδοχι:
Υαραδοχι:
Κεωρείται ότι ο ρυκμόσ αφξθςθσ ςτισ διανυκτερεφςεισ θμεδαπϊν κα είναι ίδιοσ με το ρυκμό αφξθςθσ ςτισ διανυκτερεφςεισ αλλοδαπϊν
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ

Τ1033
Απϊλεια φδατοσ ςε δίκτυα φδρευςθσ
Σρίηεται ωσ θ μείωςθ τθσ απϊλειασ φδατοσ από δίκτυα φδρευςθσ ςε κυβικά μζτρα νεροφ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 20 εκ. κυβικά μζτρα νεροφ (2013) προκφπτει από υπολογιςμό των ποςοςτϊν για τισ απϊλειεσ φδατοσ ςε όλα τα δίκτυα
φδρευςθσ οικιςμϊν τθσ Υεριφζρειασ για το ζτοσ 2013 (μθ ανταποδοτικό νερό).
Θ τιμι Χτόχοσ = 18,5 εκ. κυβικά μζτρα νεροφ ( 2023) αποτελεί εκτίμθςθ ότι κα επιτευχκεί μείωςθ 10%.
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥΕΞΑ Διαχειριςτικά Χχζδια Οεκανϊν Απορροι και Ζρευνα ςε ΔΕΩΑ

Τ1034
Μζςο οικονομικό κόςτοσ ηθμιϊν από πλθμμφρεσ ανά πλθμμυρικό γεγονόσ 2014 - 2023
Σρίηεται ωσ το μζςο οικονομικό κόςτοσ ηθμιϊν από πλθμμφρεσ ανά πλθμμυρικό γεγονόσ 2014 – 2023.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 2,53 meuro (2014) προκφπτει από το Χχζδιο Διαχείριςθσ Υλθμμυρϊν Οεκάνθσ Απορροισ Ζβρου/ ΩΥΕΞΑ
Θ τιμι Χτόχοσ = 2,40 meuro ( 2023) υπολογίηεται κεωρϊντασ ότι κα επιτευχκεί μείωςθ 5%.
Υθγι ςτοιχείων :
Χχζδιο Διαχείριςθσ Υλθμμυρϊν Οεκάνθσ Απορροισ Ζβρου/ ΩΥΕΞΑ
Τ1035
Ρλικοσ διανυκτερεφςεων αλλοδαπϊν τουριςτϊν ςε ξενοδοχεία.
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Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετράει το πλικοσ των διανυκτερεφςεων αλλοδαπϊν ςε ξενοδοχεία κακϊσ από τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα προκφπτουν
τα μεγαλφτερα ζςοδα του ειςαγόμενου τουριςμοφ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ= 677.513 (2012) κακϊσ και
Θ τιμι Χτόχοσ = 750.000 ( 2023 προκφπτουν βάςει τθσ τιμισ του 2012 με εκτιμϊμενθ μζςθ ετιςια αφξθςθ 1,2% μζχρι το 2023 όταν θ μζςθ
ετιςια αφξθςθ από το 1996 ιταν 3,2%, ςφμφωνα με τα ακόλουκα ςτοιχεία:

Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ

Τ1036
Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε δθμόςια κτίρια
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 146.885 MWH/ζτοσ (2009)
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ:
Χιλιάδες ΩχΚΒ
Μεγάιε γεωγξαθηθή πεξηνρή,
πεξηθέξεηα θαη λνκόο

ύλνιν Ειιάδνο......

Ανατολική
και Θράκη

Μακεδονία

Έτος 2009

MWh
ύλνιν Total

53.192.472
2.422.526

Οηθηαθή ρξήζε
Domestic use

18.130.677
792.678

Εκπνξηθή ρξήζε
Commercial use

16.694.033
638.393

Βηνκεραληθή ρξήζε
(1) Industrial use

12.778.612
590.746

Γεωξγηθή ρξήζε
Agricultural use

2.514.327
208.529

Δεκόζηεο θαη
δεκνηηθέο αξρέο
Public and
municipal
authorities

2.123.228
146.885

Φωηηζκόο νδώλ
Street lighting

951.595
45.295

Έβροσ

525.704
188.890
140.658
83.164
43.405
58.647
10.942
465.670
133.441
106.311
152.037
41.984
22.987
8.911
Ρνδόπεο ............
498.585
122.931
101.843
197.892
47.789
23.570
4.560
Δξάκαο .............
342.676
133.213
102.687
46.635
38.957
12.377
8.807
Καβάιαο ............
589.890
214.203
186.895
111.019
36.395
29.304
12.075
Κεντρική Μακεδονία
8.662.307
2.959.971
2.753.507
2.126.898
396.648
277.821
147.462
Ημαθίας
556.991
201.977
159.954
109.290
58.609
12.329
ΘΘεζζαινλίθεο........
τιμι Χτόχοσ = 143.000 MWH/ζτοσ (2023) προκφπτει από τθν τιμι βάςθσ αφαιροφμενθσ τθσ μείωςθσ τθσ ετιςιασ 14.832
κατανάλωςθσ που
5.329.377
1.858.832
1.745.680
1.397.343
89.371
167.424
70.727
προκφπτει
(3.500.000 kWh/ζτοσ).
Κηιθίο.............. από το δείκτθ C032
459.509
104.349
91.985
212.731
33.832
11.523
5.088
Πέιιεο ..............
558.255
183.601
144.862
116.364
79.682
17.194
16.552
Πηεξίαο .............
526.603
183.417
177.478Ανάπτυξθσ91.656
42.090
18.720
13.242
Υθγι
ςτοιχείων : ΩΥΕΞΑ/ Εκνικό
Ξζντρο Ζρευνασ
και Ψεχνολογικισ
(EKETA)
εξξώλ .............
599.220
226.396
176.134
106.347
58.469
18.881
12.994
Χαιθηδηθήο..........
632.351
201.400
257.413
93.168
34.595
31.749
14.027
Δυτική Μακεδονία......
975.203
410.438
270.744
112.759
79.196
75.733
26.334
Γξεβελώλ............
Τ1039
137.543
40.196
33.974
40.152
7.696
11.024
4.500
Καζηνξίαο...........
152.342
69.861
53.202
6.135
9.350τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ)
5.016
Συμμετζχοντεσ
που κατζχουν
κζςθ εργαςίασ
ςε τομείσ προτεραιότθτασ
τθσ8.777
RIS3, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ
ζξι
Κνδάλεο ............
504.733 τουσ. 233.142
139.632
34.094
36.486
49.681
11.697
μινεσ
μετά
τθ
λιξθ
τθσ
ςυμμετοχισ
Φιωξίλεο ...........
180.585
67.239
43.935
29.735
28.878
5.677
5.121
7,8
7,2
Ξάλζεο ..............

ύλνιν Total

Σύνολο Ελλάδορ......
Ανατολική
Μακεδονία και
Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δστική
Μακεδονία......

53.192.472

Οηθηαθή ρξήζε
Domestic use

Εκπνξηθή ρξήζε
Commercial use

Βηνκεραληθή ρξήζε
(1) Industrial use

18.130.677

16.694.033

12.778.612

Γεωξγηθή ρξήζε
Agricultural use

Δεκόζηεο θαη
δεκνηηθέο αξρέο
Public and
municipal
authorities

Φωηηζκόο νδώλ
Street lighting

2.514.327

2.123.228

951.595
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2.422.526
8.662.307

792.678
2.959.971

638.393
2.753.507

590.746
2.126.898

208.529
396.648

146.885
277.821

45.295
147.462

975.203

410.438

270.744

112.759

79.196

75.733

26.334

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 140 άτομα, προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ «Ψοπικϊν πρωτοβουλιϊν απαςχόλθςθσ» τθσ Α.Π.Κ.
Σ αρικμόσ των ατόμων που, ςφμφωνα με τον προχπολογιςμό 2meuro ςχετικϊν δράςεων, κα απαςχολθκοφν ςε αντίςτοιχεσ
δράςεισ με αυτζσ των προγραμμάτων STAGE είναι 400 άτομα και κεωρϊντασ ότι το ποςοςτό προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ
είναι τθσ τάξθσ του 35%, θ τιμι βάςθσ τίκεται 400 x 35% = 140 άτομα.
Θ τιμι ςτόχοσ= 200 άτομα υπολογίηεται κεωρϊντασ ότι αυξάνεται το ποςοςτό προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ από 40% ςε 50%.
Υθγι ςτοιχείων : Πελζτεσ/Χτοιχεία υλοποίθςθσ "Ψοπικϊν πρωτοβουλιϊν απαςχόλθςθσ τθσ Α.Π.Κ"

Τ1040
Συμμετζχοντεσ που κατζχουν κζςθ εργαςίασ ςτον τουριςμό - πολιτιςμό, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ) ζξι μινεσ μετά
τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 100 άτομα προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ «Ψοπικϊν πρωτοβουλιϊν απαςχόλθςθσ» τθσ Α.Π.Κ.
Σ αρικμόσ των ατόμων που, ςφμφωνα με τον προχπολογιςμό 1,5meuro ςχετικϊν δράςεων ςτθν ΣΧΕ Ψουριςμοφ/Υολιτιςμοφ, κα
απαςχολθκοφν ςε αντίςτοιχεσ δράςεισ είναι 300 άτομα και κεωρϊντασ ότι το ποςοςτό προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ είναι τθσ τάξθσ
του 35%, θ τιμι βάςθσ τίκεται 300 x 35% = 100 άτομα.
Θ τιμι Χτόχοσ = 150 άτομα υπολογίηεται κεωρϊντασ ότι αυξάνεται το ποςοςτό προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ από 40% ςε 50%, Επομζνωσ
300 x 50% = 500 άτομα
Υθγι ςτοιχείων : Χτοιχεία υλοποίθςθσ "Ψοπικϊν πρωτοβουλιϊν απαςχόλθςθσ τθσ Α.Π.Κ".

Τ1041
Μειονεκτοφντα άτομα που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τουσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από
τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.
Πειονεκτοφντα άτομα που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τουσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ =150 (2013) προκφπτει από τθν ακόλουκθ μεκοδολογία υπολογιςμοφ:
Χτοιχεία On-Going Αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ για ΨΣΥΕΞΣ για απαςχόλθςθ
ΣΥΝΟΛΟ
6 μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ.

Ανατολικι Μακεδονία &
Κράκθ

Ν=

75

8

Αρχικόσ Χτόχοσ ςε Άτομα

6710

730

Ανακεωρθμζνοσ Χτόχοσ ςε Άτομα

6610

723

Αρικμόσ ωφελουμζνων που ζχουν προωκθκεί ςε απαςχόλθςθ μζχρι ςιμερα

1154

43

Θ πρϊτθ γραμμι του πίνακα δίνει τον αρικμό των ςχεδίων (δείγμα) τθσ ζρευνασ. Από τα 131 ςχζδια του δείγματοσ τθσ ζρευνασ
ςυνολικά, θ ζρευνα αφοροφςε τα 75. Αντίςτοιχα από 12.000 ωφελοφμενουσ που αντιςτοιχοφν ςτα 131 ςχζδια, θ ζρευνα
αποτίμθςε αποτελζςματα ςτουσ μιςοφσ περίπου (6.600) που αντιςτοιχοφν ςτα 75 ςχζδια. Ψο δείγμα επομζνωσ ςε ςφνολο φτάνει το
50%.
Πε βάςθ αυτό, ο δείκτθσ αποτελζςματοσ ςε αυτζσ τισ παρεμβάςεισ είναι το ποςοςτό όςων προωκικθκαν ςτθν απαςχόλθςθ
(τελευταία γραμμι πίνακα) ωσ προσ τουσ ωφελοφμενουσ τθσ κάκε Υεριφζρειασ (τζταρτθ γραμμι πίνακα) - δθλ. το αποτζλεςμα τθσ
εκροισ
Για το ςφνολο ςε όλθ τθ χϊρα: 1.154/6.610 = 17,4%. Για τθν ΑΠΚ : 43/723 = 6%
Ψιμι βάςθσ ςε αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ για τθν Υρογραμματικι Υερίοδο 2014 - 2020 κα είναι τα παραπάνω αποτελζςματα του
παρελκόντοσ.
Άρα αν π.χ. ςτθν ΑΠΚ τϊρα κα ωφελθκοφν (τιμι ςτόχου του δείκτθ εκροισ) 2.600 άτομα από παρόμοιεσ παρεμβάςεισ τθσ
επ.προτ.9.i, θ τιμι βάςθσ ςτο δείκτθ αποτελζςματοσ κα μπει το 6% του 2.600, δθλ. 150 άτομα.
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Θ τιμι Χτόχοσ = 400 άτομα (2023) υπολογίηεται κεωρϊντασ ότι το ποςοςτό προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ τθ νζα προγραμματικι
περίοδο κα αυξθκεί ςε 15% και επομζνωσ 2.600 x 15% = 400 άτομα.
Υθγι ςτοιχείων : ΕΩΧΕΞΨ/ςτοιχεία απαςχόλθςθσ τθσ δράςθσ των ΨΣΥΕΞΣ / ΣΥΧ

Τ1042
Μειονεκτοφντα άτομα που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, αμζςωσ μετά τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 600 ( 2014) προκφπτει ωσ ακολοφκωσ:
1.
Δεδομζνα απαςχολθςιμότθτασ των Ξζντρων Χτιριξθσ Φομά
ΚΕΝΣΡΑ ΣΗΡΙΞΗ

78
15
65
41
40

ΕΝΕΡΓΕΙΕ
ΕΝΣΑΞΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
2
1
40
2
1

76
40
355

0
0
46

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ
ΓΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
ΟΡΕΣΙΑΔΑ
ΔΡΑΜΑ
ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΥΟ
ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗ
ΚΟΜΟΣΗΝΗ Ε 160
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΤ
ΕΤΝΕΣΙΑ
ΔΡΟΕΡΟ ΞΑΝΘΗ

2.

ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ
ΑΠΑΧΟΛΗΗ
13
0
45
16
14
54
0
142

Εκτίμθςθ ςυμμετοχισ 720 ατόμων ςε δράςεισ ''ΥΑΦΕΠΒΑΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΞΣ-ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΕΡΨΑΘ ΕΩΥΑΚΩΡ
ΣΠΑΔΩΡ'' Υρογράμματοσ που κα υλοποιθκοφν από Ξζντρα Χτιριξθσ Φομά και Ευπακϊν Σμάδων ςτο πλαίςιο του Άξονα 10
του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ ΑΠΚ.
Υροκφπτει ποςοςτό απαςχολθςιμότθτασ (355/720) = 1/2 από τουσ ςυμμετζχοντεσ κα αναηθτιςουν εργαςία με το πζρασ των
δράςεων, ιτοι τιμι βάςθ 1.200 x 50% = 600 άτομα.

Θ τιμι Χτόχοσ = 800 άτομα ( 2023) υπολογίηεται κεωρϊντασ ότι το ποςοςτό απαςχολθςιμότθτασ ςτθ νζα προγραμματικι περίοδο
κα αυξθκεί ςε 70 %, ιτοι 1.200 x 70% = 800 άτομα
Υθγι ςτοιχείων : ΕΩΧΕΞΨ/ ςτοιχεία από Ξζντρα Χτιριξθσ ΦΣΠΑ

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ

Τ1001
Αρικμόσ δθμόςιων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που αναβακμίςτθκαν
Αφορά τον αρικμό δθμόςιων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν κα αναβακμιςτοφν και ειδικότερα ζργα θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ ι smart city
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 5 ζργα αποτελεί εκτίμθςθ υλοποίθςθσ ενόσ ζργου των 300 χιλ. € ανά νομό, επομζνωσ 5 ζργα.
Υθγι ςτοιχείων : ΥΑΠΚ - ΕΩΔ ΥΑΠΚ - Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ - Φορείσ

Τ1002
Αρικμόσ datasets δθμόςιων δεδομζνων που διατίκενται θλεκτρονικά
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ =10 ζργα των 200 χιλ. € αποτελεί εκτίμθςθ υλοποίθςθσ 5 ζργων των Εφορειϊν Αρχαιοτιτων κλπ και άλλων 5 ζργων
από ΡΥΔΔ, άρα 10 ζργα
Υθγι ςτοιχείων : ΥΑΠΚ - ΕΩΔ ΥΑΠΚ - Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ - Φορείσ

Τ1003
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Νοικοκυριά που ζχουν πρόςβαςθ ςε παροχι φυςικοφ αερίου.
Σρίηεται ο αρικμόσ των νοικοκυριϊν που ζχουν πρόςβαςθ ςε παροχι φυςικοφ αερίου.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 60.000 νοικοκυριά αποτελεί εκτίμθςθ βάςει των ςτοιχείων ΕΟΧΨΑΨ τθσ απογραφισ 2011 και των ςτόχων τθσ
Απόφαςθσ Ε(2011) 4677 τελικό / 28.06.2011 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ (Ξρατικι
Ενίςχυςθ SA.31225 (2011/Ρ).
Υαραδοχζσ:
1.
Χφμφωνα με τθν Εγκριτικι Απόφαςθ τθσ Ξρατικισ Ενίςχυςθσ, θ ΕΥΑ Ανατολικισ Πακεδονίασ-Κράκθσ κα καταςκευάςει
13,4 km δικτφου διανομισ μεςαίασ πίεςθσ και 576,6 km δικτφου διανομισ χαμθλισ πίεςθσ, ςτισ κφριεσ αςτικζσ
(πρωτεφουςεσ νομϊν) και βιομθχανικζσ περιοχζσ τθσ Υεριφζρειασ που βρίςκονται εγγφτερα ςτο δίκτυο μεταφοράσ
φυςικοφ αερίου και κα εγκαταςτιςει εννζα μετρθτικοφσ ςτακμοφσ.
2.
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ, απογραφι 2011, ο αρικμόσ των νοικοκυριϊν ςτθν Υεριφζρεια ανζρχεται ςε 235.349
νοικοκυριά με 592.673 μζλθ δθλαδι ςε περίπου 2,5 μζλθ ανά νοικοκυριό.
Αν ο πλθκυςμόσ που κα εξυπθρετθκεί από φυςικό αζριο τεκεί ςυντθρθτικά ίςοσ με ≈ 150.000 (επιςθμαίνεται το άκροιςμα
του μόνιμου πλθκυςμοφ των 5 μεγάλων πόλεων τθσ Υεριφζρειασ για το 2011 που ανζρχεται ςε 263.774 άτομα) τότε με
βάςθ τα 2,5 μζλθ ανά νοικοκυριό θ τιμι του δείκτθ διαμορφϊνεται: ςε 60.000 νοικοκυριά.
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ , http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-interactive-census-map

Τ1004
Μελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ – αξιολογιςεισ
Σρίηεται ωσ το πλικοσ των μελετϊν - εμπειρογνωμοςυνϊν - ερευνϊν - αξιολογιςεων που κα ανατεκοφν από τθν ΕΩΔ ςε
αναδόχουσ με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ και ταχφτερθ εξειδίκευςθ και υλοποίθςθ του προγράμματοσ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι Χτόχοσ = 13 αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ εμπειρίασ για τισ ανάγκεσ των προθγοφμενων Υρογραμματικϊν περιόδων
Υθγι ςτοιχείων : ςτοιχεία ΕΩΔ ΑΠΚ

Τ1005
Υπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ
Σρίηεται ωσ το πλικοσ των ςυμβάςεων ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ και ταχφτερθ εξειδίκευςθ και
υλοποίθςθ του προγράμματοσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι Χτόχοσ = 7 αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ εμπειρίασ από τισ προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ περιόδουσ
Υθγι ςτοιχείων : ςτοιχεία ΕΩΔ ΑΠΚ
Τ1006
Αρικμόσ εκδθλϊςεων (ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ)
Σρίηεται ωσ το πλικοσ των αναγκαίων εκδθλϊςεων (ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ)
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι Χτόχοσ = 25 αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ εμπειρίασ από τισ προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ περιόδουσ
Υθγι ςτοιχείων : ςτοιχεία ΕΩΔ ΑΠΚ
Τ1007
Σφμβουλοι δθμοςιότθτασ
Σρίηεται το πλικοσ των ςυμβάςεων με Χυμβοφλουσ Δθμοςιότθτασ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:

386

Θ τιμι Χτόχοσ = 2 αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ εμπειρίασ από τισ προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ περιόδουσ
Υθγι ςτοιχείων : ςτοιχεία ΕΩΔ ΑΠΚ
Τ1008
Τεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ
Σρίηεται ωσ το πλικοσ των δράςεων ανάπτυξθσ / αναβάκμιςθσ ςυμπλθρωματικϊν / εξειδικευμζνων υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων
και εργαλείων, προμικεια υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, αγορά ι/και ανάπτυξθ λογιςμικοφ, ανάπτυξθ και διάχυςθ μεκόδων
οργάνωςθσ, προμικεια / ανάπτυξθ ειδικϊν εφαρμογϊν κλπ. που ενδζχεται να είναι απαραίτθτεσ για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν
αναγκϊν αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ, παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ των παρεμβάςεων του ΥΕΥ, πζραν εκείνων που
καλφπτονται κεντρικά από τον αντίςτοιχο Ειδικό Χτόχο του ΕΥ «Ψεχνικι Βοικεια 2014-20» για όλα τα ΕΥ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι Χτόχοσ = 10 αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ εμπειρίασ από τισ προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ περιόδουσ
Υθγι ςτοιχείων : ςτοιχεία ΕΩΔ ΑΠΚ
Τ1009
Ενζργειεσ Ρλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ
Σρίηεται ωσ το πλικοσ των ενεργειϊν για Υλθροφόρθςθ & Δθμοςιότθτα
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι ςτόχοσ = 35 αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ εμπειρίασ από τισ προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ περιόδουσ
Υθγι ςτοιχείων : ςτοιχεία :ΕΩΔ ΑΠΚ

Τ1010
Μελζτεσ υποςτιριξθσ τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ καινοτομίασ
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των μελετϊν για υποςτιριξθ τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ καινοτομίασ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι Χτόχοσ = 4 προκφπτει από τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν του προγράμματοσ
Υθγι ςτοιχείων : ΕΩΔ ΑΠΚ

Τ1011
Σφμβουλοι υποςτιριξθσ τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ καινοτομίασ
Σρίηεται ωσ το πλικοσ των ςυμβάςεων με Χυμβοφλουσ για τθν υποςτιριξθ τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ καινοτομίασ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι Χτόχοσ = 4 προκφπτει από τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν του προγράμματοσ
Υθγι ςτοιχείων : ΕΩΔ ΑΠΚ:

Τ1024
Αρικμόσ νζων χωρικϊν ςχεδίων ςε τοπικό επίπεδο
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ νζων χωρικϊν ςχεδίων ςε τοπικό επίπεδο
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
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Απογραυή Πληθσσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθσσμός
Επίπεδο
διοικηηικής
διαίρεζης
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

α/α
501
825
148
1151
325
628
936
868
566
1024
6
1080
722
226
293
103
776
457
1207
371
407
706

Γεωγραθικός
κωδικός
Καλλικράηη
0301
0501
0101
0601
0201
0303
0503
0502
0302
0602
0102
0603
0305
0104
0202
0103
0401
0205
0604
0203
0204
0304

Περιγραθή

Μόνιμορ
Πληθςζμόρ

ΓΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ (Έδπα: Αλεξανδπούπολιρ,η, Ιζηοπική έδπα: Βήπα,η)
ΓΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ (Έδπα: Καβάλα,η)
ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ (Έδπα: Κομοηηνή,η)
ΓΗΜΟ ΞΑΝΘΗ (Έδπα: Ξάνθη,η)
ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ (Έδπα: Γπάμα,η)
ΓΗΜΟ ΟΡΔΣΙΑΓΑ (Έδπα: Οπεζηιάρ,η)
ΓΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ (Έδπα: Δλεςθεπούπολιρ,η)
ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ (Έδπα: Υπςζούπολιρ,η)
ΓΗΜΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ (Έδπα: Γιδςμόηεισον,ηο)
ΓΗΜΟ ΑΒΓΗΡΩΝ (Έδπα: Γενιζέα,η, Ιζηοπική έδπα: Άβδηπα)
ΓΗΜΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Έδπα: Φιλλύπα,η)
ΓΗΜΟ ΜΤΚΗ (Έδπα: μίνθη,η)
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ (Έδπα: οςθλίον,ηο)
ΓΗΜΟ ΜΑΡΩΝΔΙΑ - ΑΠΩΝ (Έδπα: άπαι,οι)
ΓΗΜΟ ΓΟΞΑΣΟΤ (Έδπα: Καλαμπάκιον,ηο)
ΓΗΜΟ ΙΑΜΟΤ (Έδπα: Ίαζμορ,ο)
ΓΗΜΟ ΘΑΟΤ (Έδπα: Θάζορ,η)
ΓΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ (Έδπα: Πποζοηζάνη,η)
ΓΗΜΟ ΣΟΠΔΙΡΟΤ (Έδπα: Δύλαλον,ηο)
ΓΗΜΟ ΚΑΣΩ ΝΔΤΡΟΚΟΠΙΟΤ (Έδπα: Κάηω Νεςποκόπιον,ηο)
ΓΗΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΙΟΤ (Έδπα: Παπανέζηιον,ηο)
ΓΗΜΟ ΑΜΟΘΡΑΚΗ (Έδπα: αμοθπάκη,η)

72.959
70.501
66.919
65.133
58.944
37.695
32.085
22.331
19.493
19.005
16.577
15.540
14.941
14.733
14.516
13.810
13.770
13.066
11.544
7.860
3.901
2.859

497.182

Θ τιμι ςτόχοσ = 10 νζων χωρικϊν ςχεδίων ςε τοπικό επίπεδο αποτελεί εκτίμθςθ υλοποίθςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ
παραδοχζσ:
1. Πζςο κόςτοσ ςφμβαςθσ 500.000 € ανά ΓΥΧ για τισ κφριεσ αςτικζσ περιοχζσ τθσ Υ-ΑΠΚ με πλθκυςμό 497.182 κατοίκουσ
παρουςιάηει αρχικά δυνατότθτα υλοποίθςθσ 12 ΓΥΧ,
2. Εκτιμϊμενεσ δυςκολίεσ και κακυςτεριςεισ ςτθν υλοποίθςθ και ςτθν ολοκλιρωςι των ςχεδίων, κζτουν χαμθλότερα τθν
τιμι ςτόχοσ του δείκτθ ςε 10 νζα χωρικά ςχζδια.
Υθγι ςτοιχείων : Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ - Υεριφζρεια ΑΠΚ - ΕΩΔ ΥΑΠΚ

Τ1027
Αρικμόσ υποςτθριηόμενων υφιςτάμενων και νζων επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων και
επιχειριςεων κοινωνικισ οικονομίασ)
Σρίηεται ωσ ο Αρικμόσ υποςτθριηόμενων υφιςτάμενων και νζων επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων ςυνεταιριςτικϊν
επιχειριςεων και επιχειριςεων κοινωνικισ οικονομίασ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ = 25 προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ ΕΧΥΑ
Θ τιμι Χτόχοσ = 55 αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ υλοποίθςθσ ΕΧΥΑ και των ςτόχων τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020 με τθν
ακόλουκθ μεκοδολογία:
Επί ςυνόλου 530 ΞΣΛΡΧΕΥ πανελλινια δθμιουργικθκαν ςτθν ΑΠΚ 28 που απαςχολοφν 250 άτομα περίπου. Χφμφωνα με ςτοιχεία
τθσ Υεριφζρειασ ςτο τρζχον ΕΧΥΑ ςε πρόγραμμα δθμιουργίασ κοινωνικισ επιχείρθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν φροντίδασ ατόμων κατ'
οίκον, που αποτελοφνταν από 24 άτομα δαπανικθκε ςε δράςεισ κατάρτιςθσ, επιμόρφωςθσ, ςυμβουλευτικισ, δικτφωςθσ το ποςό
των 220.000 ευρϊ για όλο τθ χρονικι περίοδο.
Διακζςιμοι πόροι

12.843.146 €

Πζςο κόςτοσ ζναρξθσ επιχείρθςθσ 24 ατόμων (ςτοιχεία από ΕΧΥΑ)

220.000€

Κεωροφμε ότι κζτουμε ωσ ςτόχο 30 κοινωνικζσ επιχειριςεισ

6.600.000 €

Αρικμόσ εργαηομζνων (30 x 10 άτομα)

300

Ωπόλοιπο για δράςεισ υποςτιριξθσ τθσ ανάπτυξι τουσ

6.243.146 €

Διακζςιμο ανά επιχείρθςθ (25 υφιςτάμενεσ + 30 νζεσ)

113.512 €

Άρα Αρικμόσ υποςτθριηόμενων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων ςυνεταιριςτικϊν
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επιχειριςεων και επιχειριςεων τουσ κοινωνικισ οικονομίασ) = 25 + 30 = 55.
Υθγι ςτοιχείων : ςτοιχεία υλοποίθςθσ ΕΧΥΑ

Τ1028
Αρικμόσ ςχεδίων Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ
Αρικμόσ ςχεδίων Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι Χτόχοσ = 1 αποτελεί εκτίμθςθ υλοποίθςθσ
Υθγι ςτοιχείων : ΕΩΔ ΥΑΠΚ

Τ1038
Ρλθκυςμόσ που ωφελείται από μζτρα διαχείριςθσ κινδφνου πλθμμφρασ
Αφορά τον αρικμό κατοίκων /πλθκυςμό που ωφελείται από μζτρα διαχείριςθσ κινδφνου πλθμμφρασ.
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:
Θ τιμι Βάςθσ= 59.830 κάτοικοι (2011) προκφπτει από υπολογιςμό των πλθκυςμιακϊν δεδομζνων τθσ απογραφισ του 2011 για τισ
ΨΞ ςτισ οποίεσ ςθμειϊνονται τουλάχιςτον 5 πλθμμυρικά γεγονότα ςφμφωνα με το ςχζδιο Διαχείριςθσ Υλθμμφρασ και ειδικότερα
ΨΞ που βρίςκονται ςτθ λεκάνθ απορροισ του ποταμοφ Ζβρου.
Αναλυτικά:
ΨΞ ΑΠΣΦΛΣΩ
ΨΞ ΑΡΚΕΛΑΧ
ΨΞ ΔΛΔΩΠΣΨΕΛΧΣΩ
ΨΞ ΔΛΞΑΛΩΡ
ΨΞ ΕΟΟΘΡΣΧΩΦΛΣΩ
ΨΞ ΚΣΩΦΛΣΩ
ΨΞ ΞΣΦΡΣΦΩΟΕΑΧ
ΨΞ ΞΩΑΡΘΧ
ΨΞ ΟΑΒΑΦΩΡ
ΨΞ ΟΑΓΩΡΩΡ
ΨΞ ΟΣΩΨΦΣΩ
ΨΞ ΟΩΞΣΦΩΨΣΧ
ΨΞ ΠΑΡΔΦΑΧ
ΨΞ ΠΑΡΘΧ
ΨΞ ΠΑΦΑΧΛΩΡ
ΨΞ ΡΕΑΧ ΒΩΧΧΘΧ
ΨΞ ΡΕΣΩ ΧΕΛΠΩΡΛΣΩ
ΨΞ ΣΦΕΧΨΛΑΔΣΧ
ΨΞ ΣΦΠΕΡΛΣΩ
ΨΞ ΥΕΥΟΣΩ
ΨΞ ΥΦΑΓΓΛΣΩ
ΨΞ ΥΦΣΒΑΨΩΡΣΧ
ΨΞ ΥΩΚΛΣΩ
ΨΞ ΧΣΩΦΟΛΣΩ
ΨΞ ΧΣΦΛΞΣΩ
ΨΞ ΨΩΧΕΦΣΩ
ΨΞ ΦΕΦΩΡ
ΣΥΝΟΛΟ ΡΛΘΚΥΣΜΟΥ 2011

412
1226
9367
834
335
643
443
474
1093
328
1279
366
506
538
140
2805
444
20211
557
1514
304
1004
541
4487
2009
2311
5659
59.830

Θ τιμι Χτόχοσ = 59.830 ≈ 60.000 κάτοικοι αφορά το ςφνολο των κατοίκων των ευάλωτων περιοχϊν.
Υθγι ςτοιχείων :
Χχζδιο Διαχείριςθσ Υλθμμυρϊν Οεκάνθσ Απορροισ Ζβρου/ ΩΥΕΞΑ
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Τ1324
Επιφανειακά υδατικά ςυςτιματα που διακζτουν καλι οικολογικι κατάςταςθ
Σρίηεται ο αρικμόσ των επιφανειακϊν υδατικϊν ςυςτθμάτων που διακζτουν καλι οικολογικι κατάςταςθ
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου:
Θ τιμι Χτόχοσ = 4 αποτελεί εκτίμθςθ λαμβάνοντασ μζςο κόςτοσ 800.000€ ανά υδατικό ςφςτθμα
Υθγι ςτοιχείων : Δ/νςθ Ωδάτων Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πακεδονίασ - Κράκθσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6 -

Πληροφοριακό ύςτημα

Σν Παξάξηεκα 6, ζηηο ελφηεηεο 6.1-6.7, πεξηιακβάλεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηνηρεία ηνπ
βαζηθνχ θεηκέλνπ πεξηγξαθήο ηνπ ΓΔ πνπ αθνξνχλ ην Κεληξηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ΟΠ-ΔΠΑ.
ηελ ελφηεηα 6.8 γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά θαη δίλνληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη γηα ην
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ) ην νπνίν δηαζπλδέεηαη κε ην ΟΠ.

6.1 TO ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ - ΟΠ
ηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ ιεηηνπξγεί ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ - ΔΠΑ),
ην νπνίν απνηειεί ην θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ
Γηαδηθαζηψλ ηνπ παξφληνο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΓΔ) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ Αξρψλ/ θνξέσλ (Γηθαηνχρσλ,
Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ/ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ, Αξρήο Πηζηνπνίεζεο, Αξρήο Διέγρνπ, Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο).
Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ
ινγαξηαζκψλ ησλ δαπαλψλ πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, απνηειεί κέξνο ηνπ ΟΠ.
Σν ΟΠ έρεη ήδε αμηνπνηεζεί κε επηηπρία ζηηο πξνεγνχκελεο ηξεηο Πξνγξακκαηηθέο Πεξηφδνπο, ελψ ζε
θάζε λέα Πεξίνδν επαλαζρεδηάδεηαη, εκπινπηίδεηαη θαη επεθηείλεηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ
ρξεζηψλ ηνπ, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο αιιαγέο ηνπ θαλνληζηηθνχ θαη
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ησλ Γηαδηθαζηψλ ηνπ ΓΔ.
ην ΟΠ θαηαρσξίδνληαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηηο Γηαδηθαζίεο θαη ζηα ζηνηρεία πξνγξακκαηηζκνχ,
δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ, ησλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ Πξάμεσλ. Ο ζρεδηαζκφο
ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο εμαζθαιίδεη:
 ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ην αλψηεξν επίπεδν (ΔΠΑ θαη ΔΠ) έσο ην θαηψηεξν επίπεδν
(Πξάμε/Τπνέξγν, παξαζηαηηθά πιεξσκήο)
 ηελ θάιπςε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηαρείξηζεο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο
πινπνίεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ θαη Πξάμεσλ
 ηελ θάιπςε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο δηαρείξηζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθφ θαη θπζηθφ
αληηθείκελν, ρξνλνδηάγξακκα, δηνηθεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην
 ηελ θάιπςε ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζε φηη αθνξά ζηα ζηνηρεία ηα νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη αιιά θαη επεξεάδνπλ ηηο αηηήζεηο πιεξσκήο (φπσο απηνί έρνπλ θαζνξηζηεί απφ
ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο), ψζηε ην ΟΠ λα απνηειεί έλα άξηην θαη απνδεθηφ Λνγηζηηθφ ζχζηεκα
 ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο κε ειεθηξνληθφ – απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν
 ηελ απνηχπσζε φιεο ηεο δηαδξνκήο ειέγρνπ Πξάμεσλ
 ηε δηαζχλδεζε κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ
 ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ
 ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ζθαικάησλ ή θαζπζηεξήζεσλ
 ηελ επηθνηλσλία ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίαο κε ηε βάζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΔΔ) SFC

6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΟΠ
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Σν ΟΠ έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε ε πιεξνθνξία λα αλαπηχζζεηαη απφ ην αλψηεξν έσο ην θαηψηεξν
επίπεδν (δειαδή απφ ην επίπεδν ΔΠΑ θαη Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο έσο ην επίπεδν Πξάμεο/
Τπνέξγνπ θαη παξαζηαηηθψλ πιεξσκήο).
Δίλαη δνκεκέλν κε ηξφπν, ψζηε ε αιιεινπρία ησλ βεκάησλ λα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη ππνρξεσηηθή,
θαη ε πιεξνθνξία λα ξέεη κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ξφισλ ησλ ρξεζηψλ, επίπεδσλ ηεξαξρίαο θαη
Αξρψλ. Σα δεδνκέλα, ηα έγγξαθα θαη νη δηαδηθαζίεο αιιεινεμαξηψληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο θαη
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, έηζη ψζηε ην ζχζηεκα λα απνηειεί κηα εληαία νιφηεηα, ε νπνία
εμαζθαιίδεη ηε ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο. Η εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο δηαδξνκήο
επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ππνβνιήο ππνρξεσηηθψλ θαη πξναπαηηνχκελσλ βεκάησλ.
Σν ΟΠ απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά εθαξκνγψλ, νινθιεξσκέλσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ κεηαμχ ηνπο,
πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. ε ινγηθφ επίπεδν, νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη
είλαη νη παξαθάησ:
i.

ii.

iii.
iv.

Intranet Δθαξκνγή ΟΠ ΔΠΑ (θεληξηθφ ζχζηεκα) γηα φιεο ηηο Αξρέο Γηαρείξηζεο, Πηζηνπνίεζεο
θαη Διέγρνπ ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΣΑ, ην ΔΚΣ θαη ην
Σακείν πλνρήο ζην πιαίζην ηνπ ηφρνπ «Δπελδχζεηο ζηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε».
Αληίζηνηρεο εθαξκνγέο πινπνηνχληαη θαη γηα ινηπά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Πξνγξάκκαηα.
Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Γειηίσλ (σο εμέιημε ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο 2007-2013)
γηα φινπο ηνπο Γηθαηνχρνπο θαη ηηο Αξρέο Γηαρείξηζεο, Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ θαζψο θαη
νξηδφληηεο ππεξεζίεο, γηα δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ ππνβνιή δειηίσλ απφ ηνπο Γηθαηνχρνπο. Σα
δειηία αληινχλ δεδνκέλα απφ ην ΟΠ ελψ ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ
δειηίνπ αληιείηαη θαη πξνζπκπιεξψλεηαη απφ ήδε ππάξρνληα δεδνκέλα. Μέρξη θαη ηελ 4ε
Πξνγξ.Πεξίνδν (ΔΠΑ 2007 – 2013) ηα δειηία κεηαθέξνληαλ απφ ηελ Γηαρ.Αξρή ζην ΟΠ θαη
πξνρσξά εθεί ε επεμεξγαζία ηνπο. ηε λέα πεξίνδν, ην πεξηβάιινλ ζα είλαη εληαίν κε ην
πιενλέθηεκα ηεο εγθπξφηεξεο πιεξνθφξεζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ.
Δθαξκνγή Business Intelligence (datamart)
Δθπαηδεπηηθέο Δθαξκνγέο [γηα ηα (i) θαη (ii)].

Μέζσ ησλ εθαξκνγψλ απηψλ, επηηπγράλνληαη ιεηηνπξγίεο θαη έιεγρνη πνπ απνζθνπνχλ ζην:







λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο θάζε επηπέδνπ ηεο δελδξνεηδνχο αλάιπζεο
λα δηαζθαιίζνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ επηπέδσλ,
λα κπνξνχλ νη Τπεχζπλνη, αλά επίπεδν:
- λα παξαθνινπζνχλ αλ ηεξνχληαη απνηειεζκαηηθά νη δεζκεχζεηο,
- λα δξνκνινγνχλ, αλ ρξεηάδεηαη, ηξνπνπνηήζεηο ζηα θαηάιιεια επίπεδα,
- λα παξαθνινπζνχλ ηνπο ξπζκνχο πινπνίεζεο,
- λα αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηψλ πνπ πινπνηνχληαη
λα επηηξέπνπλ ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ κε πνιιαπιά θξηηήξηα αλαδήηεζεο, αλάινγα κε ηε ρξήζε,
λα επηηξέπνπλ πνηθίιεο δπλαηφηεηεο αλάιπζεο θαη απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ, κε πίλαθεο,
γξαθήκαηα, ζηαηηζηηθά εξγαιεία θαη γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, αλάινγα κε ηηο
απαηηήζεηο ελεκέξσζεο, δηαρείξηζεο θαη δεκνζηφηεηαο.

Υξήζηεο ηνπ ΟΠ είλαη φιεο νη εκπιεθφκελεο Αξρέο/ Φνξείο θαη εηδηθφηεξα:





Οη Γηθαηνχρνη Πξάμεσλ
Οη Αξρέο/θνξείο Γηαρείξηζεο (Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, Δλδηάκεζνη Φνξείο)
Η Αξρή Πηζηνπνίεζεο
Η Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΛ)
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Οξηδφληηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΔΠΑ

Τπεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Η πξφζβαζε ζην ΟΠ είλαη δπλαηή είηε απεπζείαο κέζσ δηαδξαζηηθήο δηεπαθήο ρξήζηε (δηαδηθηπαθή
εθαξκνγή) είηε κέζσ ηερληθήο δηεπαθήο πνπ επηηξέπεη ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ.
Οη ζπγθεθξηκέλνη ξφινη ρξεζηψλ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΓΔ θαη αθνινπζνχλ
ηηο ιεηηνπξγίεο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη ν θνξέαο ζηνλ νπνίνλ αλήθνπλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα νη
ρξήζηεο ησλ Γηθαηνχρσλ έρνπλ δηθαηψκαηα θαηαρψξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία ησλ δειηίσλ θαη
θνξκψλ ηνπ ΟΠ, ελψ άιινη ρξήζηεο (π.ρ. ησλ Γηαρ.Αξρψλ) επηβεβαηψλνπλ ηηο θαηαρσξήζεηο ησλ
Γηθαηνχρσλ θαη πξνρσξνχλ ζε δηθέο ηνπο. Δπηπιένλ, ζπγθεθξηκέλνη ξφινη έρνπλ κφλν δηθαηψκαηα
αλάγλσζεο ή πξφζβαζε ζε επηηειηθέο αλαθνξέο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ.
Οη ρξήζηεο πνπ έρνπλ δηθαηψκαηα θαηαρψξεζεο, πξνζζέηνπλ ζην ΟΠ ηα δεδνκέλα θαη ηα έγγξαθα
γηα ηα νπνία έρνπλ αξκνδηφηεηα, θαζψο θαη θάζε ηπρφλ επηθαηξνπνίεζή ηνπο, ζε ζπγθεθξηκέλε
γξακκνγξάθεζε (ειεθηξνληθφ κνξθφηππν), ελψ παξέρεηαη θαη δπλαηφηεηα επηζχλαςεο εγγξάθσλ. Οη
ρξήζηεο έρνπλ ηελ επζχλε έγθαηξεο θαηαρψξεζεο θαη ηελ επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη
πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Σν ΟΠ ππνζηεξίδεη ηελ θαηαρψξεζε πξαγκαηνπνηψληαο κηα ζεηξά
ινγηθψλ ειέγρσλ επηθχξσζεο, πξνζθέξνληαο πιήζνο εξγαιείσλ θαη αλαθνξψλ ζηνπο ρξήζηεο
πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο.
ε θάζε πεξίπησζε, εθαξκφδεηαη θαηάιιειν ζρήκα αζθαιείαο φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ
ζρεηηθή ελφηεηα αθνινχζσο.
Η πινπνίεζε ηνπ λένπ ΟΠ απνηειείηαη απφ Main θαη Disaster Recovery Site. Σν Primary (main) site
ζηεγάδεηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο ΜΟΓ ΑΔ (Λ.Ρηαλθνχξ 78Α) ελψ ην Disaster Recovery Site
βξίζθεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ (Νίθεο 5 – 7).
Σελ επνπηεία ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΠ, ηε θηινμελία ησλ εμππεξεηεηψλ ηνπ, ηνπ
δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ
ππνδνκήο, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε δηθηπαθή ζχλδεζε ηνπ ΟΠ κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ
Γεκνζίνπ, ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ, ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ
αλαβαζκίζεσλ, αλαιακβάλεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - ΔΠΑ ε νπνία
ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ΜΟΓ ΑΔ.
Σε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΟΠ, ηελ αλάιπζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη ησλ πξνζαξκνγψλ ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε ησλ
ρξεζηψλ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηε δηελέξγεηα ζηαηηζηηθψλ
αλαιχζεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ, αλαιακβάλεη ε
Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - ΔΠΑ, ε νπνία δχλαηαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ην δίθηπν
ζηειερψλ γξαθείσλ ΟΠ. Όπσο πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην (ΤΑ Τπ’΄Αξηζκ.
69132/EΤΘΤ625, ΦΔΚ 1451 // 10.07.2015), ε Δηδηθή Τπεξεζία ΟΠ αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ
άξζξσλ 14, 15 θαη 55 ηνπ Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ Α΄/265/23.12.2014) πνπ αθνξνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΔΠΑ θαη άιισλ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ.
Δπίζεο, δχλαηαη λα αλαιακβάλεη αξκνδηφηεηεο ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο εθαξκνγψλ
πιεξνθνξηθήο γηα ηελ θάιπςε πξφζζεησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ, εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ή νκάδσλ
έξγσλ ή δξάζεσλ, εζληθψλ ή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ή ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ εηδηθά Σακεία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. ηελ ίδηα Τπνπξγηθή Απφθαζε γίλεηαη
αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θάζε Μνλάδαο ηεο Τπεξεζίαο ΟΠ.
Σν ΟΠ ΔΠΑ είλαη δηαζέζηκν θαη ιεηηνπξγεί θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη εθηφο ηνπ επίζεκνπ σξαξίνπ
ιεηηνπξγίαο, εθηφο εάλ πξαγκαηνπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο ηερληθήο ζπληήξεζεο.
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6.3 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΟΠ
Η πθηζηάκελε ηνπνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο απεηθνλίδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα.

σήμα 6.3.1 Σνπνινγία πθηζηάκελνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο

Οη ηερληθέο ππνδνκέο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ ΟΠ
πεξηιακβάλνπλ:


χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ



χζηεκα Δπξεηεξίαζεο θαη Μνλαδηθήο Πξφζβαζεο Υξεζηψλ



Πεξηβάιινλ θνξκψλ Web γηα ηηο Δθαξκνγέο ΟΠ



Πεξηβάιινλ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο



Πεξηβάιινλ Web Portal γηα ην χζηεκα Δλεκέξσζεο Πνιίηε



Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο (Web Services)



Πεξηβάιινλ Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ.

Αληίζηνηρα, ην ππν-ζχζηεκα Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο (BI) είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί ζε
δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ θαη επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ, γξαθεκάησλ, πηλάθσλ
θιπ, κε δεδνκέλα πνπ αληινχληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΟΠ ΔΠΑ. ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ
ζπζηήκαηνο ΒΙ πεξηιακβάλνληαη:


Η δεκηνπξγία ζχλζεησλ αλαθνξψλ απφ δηαθνξεηηθέο νζφλεο ηνπ ΟΠ



Η δηαζεζηκφηεηα ζχλζεησλ πεδίσλ
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Η θαζεκεξηλή επηθαηξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ.

Σν ππνζχζηεκα ΒΙ είλαη δηαζέζηκν ζε ρξήζηεο ηνπ ΔΠΑ θαη ε ζχλδεζε/ απζεληηθνπνίεζε ζε απηφ,
γίλεηαη απεπζείαο, ρσξίο κεζνιάβεζε ηνπ κεραληζκνχ κνλαδηθήο πξφζβαζεο (SSO).Η παξνχζα
πινπνίεζή ηνπ δηαθξίλεηαη απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:





Μονηέλο Δεδομένων BI. πλίζηαηαη ζε Θεκαηηθή Πεξηνρή (subject area) ε νπνία πεξηέρεη
Γηαζηάζεηο (Dimensions), νη νπνίεο πεξηέρνπλ θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά (attribute columns)
θαη Κχβνπο (Facts), νη νπνίνη πεξηέρνπλ κεηξήζηκα κεγέζε (Measure Columns).
Πποκαθοπιζμένερ Αναθοπέρ (Predefined Reports).
Καηάλογορ ονηοηήηων (BI Catalog). πλίζηαηαη ζε Οκάδεο Καηαιφγνπ, Κνηλφρξεζηνπο
θαθέινπο, πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο (ζε κνξθή Agents), Αλαθνξέο πινπνηεκέλεο ζε
πεξηβάιινλ BI Publisher θαη δηαδξαζηηθέο ζειίδεο αλαιχζεσλ επηηειηθήο ρξήζεο
(Administrator Dashboards).

Όζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΟΠ 2014-2020, απηή γίλεηαη ζηαδηαθά, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη
πξνηεξαηφηεηεο δηαρείξηζεο.
Σα βαζηθά ηερλνινγηθά θαη νξηδφληηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΟΠ 2014-2020 πεξηιακβάλνπλ:
•
•

•

•
•
•
•
•

Αλαζρεδηαζκφο Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ
παξαγσγή αλαθνξψλ θαη εθηππσηηθψλ
Υξήζε ζχγρξνλνπ κεραληζκνχ γηα εθηππψζεηο θαη αλαθνξέο πνπ πεξηιακβάλεη:
• Πνιιαπινχο κνξθφηππνπο
• Δπαλαρξεζηκνπνίεζε κνληέισλ δεδνκέλσλ
• Γπλαηφηεηα Αζχγρξνλεο θιήζεο κεγάισλ αλαθνξψλ
Δμεηδίθεπζε Μνληέινπ Αζθαιείαο
• Ρφινη ρξεζηψλ αλά Δίδνο Γειηίνπ θαη ΔΠ / Άμνλα / Δθρψξεζε
• Δπίπεδν Απζεληηθνπνίεζεο αλάινγα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο
• Πξνζηαζία ζε επίπεδν Δθαξκνγήο / ΒΓ / Γηθηχνπ
Αλσλπκνπνίεζε Δπαίζζεησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (θπξίσο γηα Πξάμεηο ΔΚΣ)
Οκνγελνπνηεκέλν Web πεξηβάιινλ γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιια Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη δπλαηφηεηα πξνζπκπιήξσζεο
πεδίσλ
Δπέθηαζε ηεο Γηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο Δλεκέξσζεο Πνιίηε (anaptyxi.gov.gr) σο πξνο ηελ
πξνβαιιφκελε πιεξνθνξία θαη ηνλ ηξφπν δηάζεζεο απηήο
Αλαβάζκηζε εμνπιηζκνχ Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί ζην λέν ΟΠ θαη είλαη
δηαζέζηκεο ζηνπο ρξήζηεο. Δπηπιένλ, βξίζθνληαη ζε θάζε αλάπηπμεο ινηπέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο νη νπνίεο ζα απνδίδνληαη ζηαδηαθά.

Πεπιβάλλον Φοπμών (Δ.Α. / ΕΦ)

Πεπιβάλλον WEB (Δικαιούσορ / Δ.Α. / ΕΦ)

•

Γείθηεο Ππξήλαο & ΔΠ

•

Αίηεζε Κσδηθψλ πξφζβαζεο

•

Δθρσξήζεηο

•

Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο/Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο
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Πεπιβάλλον Φοπμών (Δ.Α. / ΕΦ)

Πεπιβάλλον WEB (Δικαιούσορ / Δ.Α. / ΕΦ)

•

Πξνζθιήζεηο

•

Γειηίν Χξίκαλζεο

•

Δπηινγή Πξάμεσλ ΛΔΠ / ΦΑΠ

•

Γειηίν Πξνεγθξίζεσλ

•

Απφθαζε Έληαμεο

•

Σερληθφ Γειηίν Τπνέξγνπ

•

Έγθξηζε Καηαλνκήο απφ ΦΓ / ΔΤ

•

Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ/ Γηνηθεηηθή
Δπαιήζεπζε

•

Αίηεζε Πιεξσκήο

•

Απνγξαθηθφ Γειηίν πκκεηερφλησλ ΔΚΣ

•

Βαζηθέο αλαθνξέο ΔΠ

•

Αηηήκαηα θαηαλνκψλ

•

Ηιεθηξνληθφο Φάθεινο Έξγνπ

•

Βαζηθέο αλαθνξέο Έξγσλ

6.4 ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ - ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΟΠ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΤΣΗΜΑΣΑ
6.4.1 ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΟΠ
Όζνλ αθνξά ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ΟΠ, θξίλεηαη απαξαίηεηα ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο
θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηεο ςεθηαθήο ζπλνρήο (e-cohesion), αιιά θαη ε ελαξκφληζε κε ηηο βέιηηζηεο
πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο. Έηζη, ην ΟΠ δίλεη έκθαζε ζηνλ θαλφλα ηεο κνλαδηθφηεηαο θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο
πιεξνθνξίαο. Οη δηαζπλδέζεηο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζπληεξνχληαη θαη βειηηψλνληαη, πξνζαξκνδφκελεο
ζηηο αιιαγέο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ.
Σα ζπζηήκαηα κε ηα νπνία γίλεηαη δηαζχλδεζε κπνξεί λα αλήθνπλ ζε Τπνπξγεία ή ζπγθεθξηκέλεο
ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ελψ νη ηξφπνη δηαζχλδεζεο κπνξεί λα
πνηθίινπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ην πεξηερφκελν θαη ηηο αλάγθεο ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα
επηδηψθεηαη ε πινπνίεζε ζεκαληηθψλ δηαζπλδέζεσλ είηε κε ζπζηήκαηα πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη
ρξφληα (πρ ΠΚΔ) είηε κε λεψηεξα ζπζηήκαηα ησλ νπνίσλ ε απηνκαηνπνηεκέλε εμσζηξέθεηα βξίζθεηαη
αθφκα ζε θάζε αλάπηπμεο (πρ ΚΗΜΓΗ, ΔΗΓΗ). ην αθφινπζν ζρήκα θαίλεηαη κηα
αληηπξνζσπεπηηθή αιιά φρη πεξηνξηζηηθή εηθφλα ηεο ζρεδηαδφκελεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΟΠ κε
άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.

ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΑ
ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ
ΔΛΚΑΛΟΥΧΩΝ
(ΟΑΕΔ..)

ΟΡΣ ΡΔΕ,
ΡΣΥΡΡΟΔΕ

ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ
ΜΘΤΩΟ

ΡΣ ΚΑΤΛΚΩΝ
ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ

ΔΛΑΥΓΕΛΑ
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ΟΡΣ
ΚΕΝΤΛΚΟ
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ
ΜΘΤΩΟ
ΔΘΜΟΣΛΩΝ

2014-2020
TAXIS

Διάγπαμμα 6.4.1 ρεδηαδφκελε Γηαζχλδεζε ΟΠ κε ΠΚΔ θαη άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα

6.4.2 ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΟΠ με ηο ΠΚΕ
Σν θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (ΟΠ) δηαζπλδέεηαη κε ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο
Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ), ην νπνίν πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο θαη δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε
δηαρείξηζε, έιεγρν θαη πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ελίζρπζεο θαη ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ΠΚΔ θαη ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ κε ην ΟΠ δίλνληαη ζηελ ελφηεηα 6.8.
6.4.3 ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΟΠ με ηο e-ΠΔΕ
Σν θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (ΟΠ) δηαζπλδέεηαη κε ην αληίζηνηρν ΟΠ ηνπ ΠΓΔ,. Με ην
ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα νη δεζκνί είλαη εθηεηακέλνη θαη αλαιπηηθνί θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ έξγσλ έρεη
παξάιιειε παξνπζία (γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ζην ΟΠ θαη γηα ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ζην ΠΓΔ). Με
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππάξρεη έλα πιήζνο ζεκείσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ζην νπνίν ηα δπν ζπζηήκαηα
αιιειεπηδξνχλ.
Σν πιένλ ζεκαληηθφ ζέκα πνπ πξνθχπηεη κε ην ΠΓΔ είλαη ε δηαζχλδεζε ηνπ ελαξίζκνπ θαη γίλεηαη ζην
επίπεδν ηεο Απφθαζεο Έληαμεο γηα θάζε ηχπν πξάμεο. Η δηαζχλδεζε MIS – ελαξίζκνπ απνηειεί ηε
βάζε γηα κηα ζεηξά αλαιχζεσλ θαη αλαθνξψλ θαη ζπληζηά πνιχηηκν δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν.
Η δηαζχλδεζε γηα ηηο πξάμεηο πιελ θξαηηθψλ γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο απηφκαηεο παξαγσγήο ελαξίζκνπ,
θαζψο ην ζχζηεκα αθνινπζεί ην ζεζκηθφ πιαίζην, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Απφθαζε Έληαμεο απνηειεί
απηνδίθαηα πξφηαζε γηα ην ΠΓΔ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη θαηάιιειε πξφηαζε ζην ΠΓΔ, κε ζηνηρεία
πξνυπνινγηζκνχ, πξνηεηλφκελεο πίζησζεο, γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ έξγνπ θιπ, ελψ παξάιιεια
απνδίδεηαη ελάξηζκνο ζηελ πξάμε.
Η απφδνζε ελαξίζκνπ γίλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ αξρηθή έληαμε ηεο πξάμεο, σζηφζν (1) επηηξέπεηαη ε
δηαζχλδεζε κε ήδε πθηζηάκελνπο ελαξίζκνπο, αλ ρξεηάδεηαη θαη (2) θαηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ
απνθάζεσλ έληαμεο δεκηνπξγνχληαη αληίζηνηρα θαηάιιειεο πξνηάζεηο ζην ΠΓΔ. εκεηψλεηαη φηη ζε
πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην ΓΔ απηφκαηε απφδνζε ελαξίζκνπ (ηφρνο 3) θαη πάιη είλαη
εθηθηή ε δηαζχλδεζε κε ηελ δήισζε ηνπ ελαξίζκνπ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ΟΠ.
εκαληηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα εκθαλίδεηαη επίζεο ζηνλ Κεληξηθφ Λνγαξηαζκφ, θαζψο ηα αηηήκαηα
θαηαλνκψλ ρξεκαηνδφηεζεο ρξεηάδεηαη λα εγθξηζνχλ θαη λα δηαβηβαζηνχλ ζηελ ΣηΔ απφ ηελ ΓΓΔ. H
πινπνίεζε γηα ηελ πεξίνδν 2007 2013 πξνέβιεπε κεηάπησζε δεδνκέλσλ απφ ην ΟΠ - ΔΠΑ ζην
ΟΠ – ΠΓΔ θαη θαηφπηλ ελεκέξσζε (κέζσ ηνπ ΟΠ – ΠΓΔ) γηα θηλήζεηο πνπ έγηλαλ ζην ζχζηεκα ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (είηε πξφθεηηαη γηα θαηαλνκέο είηε γηα πιεξσκέο έξγσλ). Η δηαδηθαζία
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ζηεξίδεηαη ζηελ νξζή δηαζχλδεζε MIS – ελαξίζκνπ. Η πξφβιεςε εμαθνινπζεί θπζηθά λα ηζρχεη θαη γηα
ηελ πεξίνδν 2014 – 2020, κε ηελ έκθαζε λα δίλεηαη ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γηθαηνχρνπ
ζηελ δηαδηθαζία.
Υξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί πσο πιήζνο απφ αλαθνξέο αληινχλ ζηνηρεία απφ ην ΠΓΔ θαη ηα παξαζέηνπλ
ζπγθξηηηθά πξνο κεγέζε πξάμεσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ΟΠ ΔΠΑ. Γηα παξάδεηγκα, παξνπζηάδνληαη
αλαθνξέο πνπ ζπγθξίλνπλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξνυπνινγηζκφ κε δεκφζηα δαπάλε,
ζπκβαζηνπνηήζεηο θαη εγθεθξηκέλε πίζησζε, θνθ. Οη αλαθνξέο απηέο έρνπλ πινπνηεζεί γηα ην ΔΠΑ
2007 – 2013 αιιά, θαζψο ζα αλαπηχζζεηαη ην λέν e-ΠΓΔ, ζα πξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια ψζηε λα
ζπλερίζνπλ λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιήζνο εξγαιείσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ
έξγσλ ηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην e-ΠΓΔ είλαη ζε θάζε αλάπηπμεο, ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ Οκάδα Δθαξκνγψλ ηεο ΜΟΓ. Έηζη, ε πξνζαξκνγή
ηεο πθηζηάκελεο δηαζχλδεζεο ζα αθνινπζήζεη ρξνληθά ηελ πινπνίεζε ηνπ e-ΠΓΔ, δηαζθαιίδνληαο θαη’
ειάρηζην ηηο ήδε ππάξρνπζεο ιεηηνπξγηθφηεηεο.
6.4.4 ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΟΠ με άλλα ζςζηήμαηα
Πέξα απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ην ΟΠ έρεη ήδε δηαζπλδεζεί ή βξίζθεηαη ζηελ θάζε αλάπηπμεο
δηαζπλδέζεσλ κε έλα πιήζνο απφ άιια ζπζηήκαηα. ηελ παξνχζα ελφηεηα αλαθέξνληαη θάπνηα
ζεκαληηθφηεξα, εληειψο ελδεηθηηθά.
ην ΔΠΑ 2007 – 2013 θαζηεξψζεθε δηαζχλδεζε κεηαμχ ΟΠ ΔΠΑ θαη ΟΠ ΔΓΔΛ. Πέξα απφ ηελ
άκεζε πξφζβαζε ζην ΟΠ πνπ έρνπλ ρξήζηεο ηεο ΔΓΔΛ γηα ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ ησλ έξγσλ θαη
αλαθνξψλ κε ζηνηρεία πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, θαζηεξψζεθε απηφκαηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο
δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Έηζη, θαζνξίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, πνπ αθνξνχλ
ην αληηθείκελν θαη ησλ δχν ζπζηεκάησλ, θαη αλαπηχρζεθε web service, θαηάιιεια
παξακεηξνπνηεκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ψζηε λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο ηεο
ΔΓΔΛ λα ηξνθνδνηνχλ ην ΟΠ ΔΠΑ κε δεδνκέλα ησλ ειέγρσλ ηνπο ρσξίο λα εκπιέθεηαη αλζξψπηλνο
παξάγνληαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, πεξηνξίδνληαη ηπρφλ ζθάικαηα, απμάλεηαη ε αμηνπηζηία ησλ
δεδνκέλσλ, απινπνηείηαη ε ελεκέξσζε θαη απνηππψλεηαη ζην ζχζηεκα ην ειεγθηηθφ έξγν πνπ είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ νξζή δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. Σνλίδεηαη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ web service είλαη
πξνζαξκνζκέλε ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΔΠΑ 2007 – 2013. Γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 –
2020 ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε βάζε ηεο νδεγίεο ηεο Αξρήο Διέγρνπ, νη
πίλαθεο θαη ηα κελνχ ησλ ειέγρσλ θαη ησλ επηηνπίσλ επαιεζεχζεσλ, λα πξνζαξκνζηεί αληίζηνηρα θαη
ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΓΔΛ θαη θαηφπηλ λα ηξνπνπνπνηεζεί θαηάιιεια ν ηξφπνο αληαιιαγήο
δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ.
εκαληηθή δηαζχλδεζε θαη αιιειεπίδξαζε είλαη κε ην ζχζηεκα ηνπ «Γη@γεηα». Καη΄ αξρήλ, ππάξρνπλ
ζπγθεθξηκέλα παξαγφκελα έγγξαθα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΟΠ, θαη γηα ηα νπνία
πξνβιέπεηαη αλάξηεζε. ε φζεο πεξηπηψζεηο ηζρχεη απηφ, παξέρεηαη δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ
ΟΠ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ αλάξηεζε απ΄ επζείαο απφ ην ζχζηεκα, εθφζνλ ην επηζπκνχλ. Σέηνηα
παξαγφκελα είλαη:






Απφθαζε Έληαμεο (πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηξνπνπνηήζεηο)
Δπηζηνιή Απφξξηςεο
Απφθαζε Αλάθιεζεο
Απφθαζε Οινθιήξσζεο
Πξφζθιεζε
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Δπηπιένλ, ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθχπηεη ελεκέξσζε απφ ηε «Γη@γεηα» αθνχ γίλεη ε
αλάξηεζε εθηφο ΟΠ κε ηνλ αξηζκφ ΑΓΑ πνπ θαηά πεξίπησζε αληηζηνηρεί. εκεηψλεηαη φηη ε
δηαζχλδεζε κε ην «Γη@γεηα» είλαη πινπνηεκέλε γηα ην ΟΠ ΔΠΑ 2007 – 2013 θαη ζε θάζε αλάπηπμεο
γηα ην 2014 – 2020, αθνινπζψληαο ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ θνξκψλ θαη δειηίσλ φπσο
απηφ εμειίζζεηαη.
Οη πξναλαθεξζείζεο δηαζπλδέζεηο είλαη θπξίσο on line, δειαδή ππάξρεη αλά πάζα ζηηγκή ε
δπλαηφηεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Τπάξρνπλ φκσο θαη
δηαζπλδέζεηο πνπ ελεξγνπνηνχληαη on demand, πην ζπάληα θαη εθφζνλ απαηηείηαη θάηη ηέηνην. Σέηνηα
είλαη ε δηαζχλδεζε κε ην TAXIS, γηα ηελ άληιεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ
ηα ΑΦΜ Αλαδφρσλ, Δληζρπφκελσλ, Τπνιφγσλ θιπ, αιιά θαη κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία
έκκεζα (κέζσ ηνπ ΠΓΔ) ζηέιλεη δεδνκέλα γηα ηελ πινπνίεζε ή απφξξηςε αηηεκάησλ θαηαλνκήο ζηνλ
Κεληξηθφ Λνγαξηαζκφ. Οη δηαζπλδέζεηο απηέο ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ θαη ζηε λέα Πξνγξακκαηηθή
Πεξίνδν.
Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο SFC2014 είλαη ην κνλαδηθά αλαγλσξηζκέλν
εξγαιείν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ φζν αθνξά νηθνλνκηθά δεδνκέλα
ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. Η δηαζχλδεζε ηνπ ΟΠ κε ην SFC2014 είλαη δπλαηή κέζσ ηεο
ηερλνινγίαο web-services. Η δηαζχλδεζε απηή είλαη ακθίδξνκε θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα
ελεκέξσζε ηνπ ΟΠ απφ δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ήδε ζην SFC2014 (πρ. Γεδνκέλα
πξνγξακκαηηζκνχ, δεηθηψλ θα.), φζν θαη γηα ηελ ππνβνιή δεδνκέλσλ ζην SFC2014 (πρ. Αηηήκαηα
πιεξσκψλ, πξνβιέςεηο) κέζσ ηνπ ΟΠ.
Δπηπιένλ, γηα ην ΔΠΑ 2007 – 2013, έρεη πινπνηεζεί θαη βξίζθεηαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζην
http://www.anaptyxi.gov.gr πιεξνθνξηαθφο θφκβνο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ κε ηα ζηνηρεία Πξάμεσλ
ΔΠΑ, Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ θαη Έξγσλ Πξνηεξαηφηεηαο κε γεσγξαθηθή απεηθφληζε ησλ Πξάμεσλ θαη
επηηειηθή πιεξνθφξεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ. Σα
ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ δηαδηθηπαθνχ θφκβνπ ελεκεξψλνληαη απηφκαηα ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ην ΟΠ
ΔΠΑ.
Σν ΟΠ αλακέλεηαη λα δηαζπλδεζεί κε ζπζηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ΚΗΜΓΗ (βι. άξζξν 55
Νφκνπ 4314/2014), ηα νπνία φκσο βξίζθνληαη αθφκα ζε θάζε αλάπηπμεο θαη δελ είλαη πιήξσο
πινπνηεκέλα. Τπάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε αξκφδηα ζηειέρε ησλ επηβιεπφλησλ θνξέσλ θαη απνηειεί
ζηφρν ηεο Τ ΟΠ ε πινπνίεζε επηηπρνχο δηαζχλδεζεο κε ηα ζπζηήκαηα απηά, ηφζν ζε εχξνο φζν θαη
ζε βάζνο ησλ ζεκάησλ πνπ ηα αθνξνχλ. Όπσο είλαη πξνθαλέο, ε δηαζχλδεζε ζα μεθηλήζεη κε ηα
απνιχησο απαξαίηεηα θαη θαζψο ηα άιια ζπζηήκαηα ζα θηάλνπλ ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ σξηκφηεηαο,
ε δηαζχλδεζε ζα βειηηψλεηαη θαη ζα εκπινπηίδεηαη παξάιιεια.

6.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΜΕ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΕΠΑΛΗΘΕΤΕΣΑΙ Η
ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ ΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣOY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚOY ΤΣΗΜΑΣΟ
6.5.1 σεδιαζμόρ και πιζηοποίηζη ηος ΟΠ ζε θέμαηα αζθαλείαρ
Σν ΟΠ δηαζέηεη χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ ISO/IEC 27001:2005 θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα έγγξαθα:




Πνιηηηθή Απνδεθηήο Υξήζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
Πνιηηηθή Απφθηεζεο, Αλάπηπμεο θαη Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ θαη Δθαξκνγψλ
Πνιηηηθή Αζθάιεηαο Internet θαη Ηιεθηξνληθήο Αιιεινγξαθίαο
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Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή

Γηαβάζκηζεο θαη Πξνζηαζίαο Πιεξνθνξηαθψλ Πφξσλ
Γηαζχλδεζεο κε Δπηρεηξεζηαθνχο πλεξγάηεο
Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθήο πλέρεηαο
Δληνπηζκνχ Αδπλακηψλ θαη Γηεμαγσγήο Διέγρσλ Αζθάιεηαο
Δμ’ Απνζηάζεσο Πξφζβαζεο
Δπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ
Κξππηνγξάθεζεο
Παξαθνινχζεζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
Πξφζβαζεο Υξεζηψλ
Πξνζηαζίαο απφ Καθφβνπιν Λνγηζκηθφ
Φνξεηψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Σειεξγαζίαο
Φπζηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Αζθάιεηαο
Γηαρείξηζεο Πεξηζηαηηθψλ Αζθάιεηαο

Σν ζρήκα αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδεηαη θαηνρπξψλεη ηελ αζθάιεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηνλ
εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ δεδνκέλσλ/ ζηνηρείσλ θαη ηελ επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
απνζηνιέα ζχκθσλα κε ην άξζξν 122 παξάγξαθνο 3, ην άξζξν 125 παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν δ), ην
άξζξν 125 παξάγξαθνο 8 θαη ην άξζξν 140 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013. Δπηπιένλ, θαηά
ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ (εξψηεκα 3.26).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΟΠ 2014-2020 δηαζθαιίδεη ζε νξγαλσηηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν:


Σελ Δκπηζηεπηηθφηεηα θαη ην Απφξξεην Πιεξνθνξηψλ



Σελ Αθεξαηφηεηα Γεδνκέλσλ



Σε Γηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο

Η πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΟΠ αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή θαη δηαρείξηζε Γειηίσλ Χθεινχκελσλ
Γξάζεσλ ΔΚΣ δηέπεηαη απφ θαηακεξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο
επφκελεο ελφηεηεο.

6.5.2 Αζθάλεια Ππόζβαζηρ Δεδομένων
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη λα γίλεηαη
απνθιεηζκφο πξφζβαζεο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, εθαξκφδεηαη πνιηηηθή εμνπζηνδνηεκέλεο
πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ Φνξέσλ:


Γηθαηνχρσλ



Φνξέσλ Γηαρείξηζεο (Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο – ΔΤΓ θαη Δλδηάκεζνη Φνξείο – ΔΦ)



Τπνδνρήο Αηηήζεσλ,



Φνξέαο Έθδνζεο Πξφζθιεζεο

Δηδηθέο Τπεξεζίεο Δπηηειηθψλ Αξρψλ Δπηπιένλ, γηα ηηο αλάγθεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο επαίζζεησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ππνζηεξίδνληαη νη εμήο ξφινη:
 Φνξέαο πιινγήο Γεδνκέλσλ


Φνξέαο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ
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Φνξέαο Δθηέιεζεο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΟΠ γηα ηελ αζθαιή πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ θαη
γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

6.5.3 Ππόζβαζη ζηο ΟΠ
6.5.3.1 Πποαπαιηούμενα για ηην Ππόζβαζη ζηο ΟΠ
Γηα ηε ζχλδεζε ρξήζηε ζην ΟΠ απαηηείηαη ε ρξήζε Web browser θαη ε ζχλδεζε ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε http://logon.mnec.gr
ηε ζπλέρεηα δεηείηαη ε ζπκπιήξσζε δεχγνπο θσδηθνχ πξφζβαζεο θαη ζπλζεκαηηθνχ πνπ ζα πξέπεη λα
έρεη πξνκεζεπηεί ν ρξήζηεο θαηφπηλ ζρεηηθήο Αίηεζεο Απφδνζεο Γηθαησκάησλ Πξφζβαζεο (ζρεηηθέο
νδεγίεο πεξηέρνληαη ζην http://logon.mnec.gr).
Η απφδνζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε ρξήζηεο γίλεηαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο ψζηε λα επηηξέπεηαη ε δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο, εθαξκνγέο ή πιεξνθνξίεο,
ζχκθσλα κε ηνπο απνδνζέληεο ξφινπο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε ζπκπιήξσζε θαη έγθξηζε ηεο Αίηεζεο Υξήζηε, γίλεηαη απφδνζε
δηθαησκάησλ:


γηα πξφζβαζε ζε δηαδηθαζίεο θαη νζφλεο ηνπ ΟΠ π.ρ. Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο, Γειηίν
Χθεινχκελνπ ΔΚΣ θιπ



σο πξνο ξφινπο Αλάγλσζεο / Δηζαγσγήο /Τπνβνιήο Γειηίσλ/ Δγθξηζεο – Διέγρνπ Γειηίσλ



γηα πξφζβαζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζε Πξάμεηο, ζε επίπεδν:
•
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
•
Άμνλα
•
Δθρψξεζεο



γηα πξφζβαζε ηνπ Γηθαηνχρνπ είηε ζε ζπγθεθξηκέλεο Πξνζθιήζεηο / Γξάζεηο πνπ ηνπ έρνπλ
αλαηεζεί απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο είηε ζε ζπγθεθξηκέλεο Πξάμεηο.

6.5.3.2 Αςθενηικοποίηζη και Έλεγσορ Ππόζβαζηρ Υπηζηών
Η πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην ΟΠ θαη ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ γίλεηαη κε πνιηηηθή κνλαδηθνχ ζεκείνπ
πξφζβαζεο ελψ εθαξκφδεηαη έιεγρνο ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ κεξψλ κηαο αληαιιαγήο
δεδνκέλσλ κε ρξήζε θσδηθνχ πξφζβαζεο / ζπλζεκαηηθνχ γηα εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε.
6.5.3.3 Διαδικηςακή Ππόζβαζη ζηο ΟΠ
Η πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην ΟΠ γηα ηελ ππνβνιή θαη δηαρείξηζε Γειηίσλ θαη Γηαδηθαζηψλ Πξάμεσλ
θαη Πξνγξακκάησλ είλαη εθηθηή κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:


Μέζσ δηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο / Τπνζπζηήκαηνο ηνπ ΟΠ κε ηε κνξθή Web θνξκψλ γηα
2
Γηθαηνχρνπο θαη Φνξείο Γηαρείξηζεο



Μέζσ δηαδηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ (Web Services) γηα ηελ Τπνβνιή:
o

2

Γειηίσλ απφ Γηθαηνχρνπο,

Καζώο θαη γηα θνξείο ζπιινγήο / επεμεξγαζίαο επαίζζεηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ
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o

ζηνηρείσλ ειέγρσλ απφ ειεγθηηθέο αξρέο,

o

δεδνκέλσλ απφ εμσηεξηθά ζπζηήκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο

Γηα ηελ πξφζβαζε ζην ΟΠ κέζσ θιήζεο δηαδηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ ππνζηεξίδνληαη ζχγρξνλεο ηερληθέο
θαη πξσηφθνιια αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν WS-Security θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
ππεξεζίαο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε.
6.5.3.4 Ππόζβαζη ζε Εςαίζθηηα Πποζωπικά Δεδομένα
Οη δνκέο δεδνκέλσλ ηνπ ΟΠ θαη νη θαλφλεο πξφζβαζεο ζε απηέο δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Δηδηθφηεξα γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Γειηίνπ – Αίηεζεο Χθεινχκελνπ ΔΚΣ πνπ
αθνξνχλ ηε Γξάζε απφ ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ σθεινχκελνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ
ηεξνχληαη αλσλπκνπνηεκέλα ηα ζηνηρεία ηεο Αίηεζεο ελψ εθαξκφδνληαη εμεηδηθεπκέλνη θαλφλεο
πξφζβαζεο γηα ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.
Γηα θάζε Χθεινχκελν, παξάγεηαη θαη ηεξείηαη ζην ΟΠ κνλαδηθφο θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο αλεμαξηήησο
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο Γξάζεηο ΔΚΣ. Ο ζπγθεθξηκέλνο θσδηθφο ΟΠ σθεινχκελνπ
ζπζρεηίδεηαη κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ Χθεινχκελνπ (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, νλνκαηεπψλπκν θιπ) ηα
νπνία απνζεθεχνληαη θξππηνγξαθεκέλα. Η απνθξππηνγξάθεζε ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ είλαη δηαζέζηκε ΜΟΝΟ:


ε Φνξείο Δπεμεξγαζίαο – Γηθαηνχρνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ κε ρξήζε ηνπ ΟΠ ηε
ζπζρέηηζε ΑΜΚΑ σθεινχκελνπ κε ηνλ θσδηθφ σθεινχκελνπ ζην ΟΠ γηα ηηο αλάγθεο
Τπνβνιήο ηεο Αίηεζεο σθεινχκελνπ



ε εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε ηεο ΔΤΟΠ θαηφπηλ εληνιήο Φνξέα Γηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ λα
δηαζέζνπλ ζε απηφλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ή ηεο αμηνιφγεζε ηεο Γξάζεο

Η απνθξππηνγξάθεζε επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είηε κε ρξήζε ηνπ ΟΠ είηε κε εληνιή ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο πξνο ηελ ΔΤΟΠ, θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθά αξρεία θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ
πξφζβαζεο.
Οη ρξήζηεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ησλ Δπηηειηθψλ Αξρψλ δηαζέηνπλ δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε
αλσλπκνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο Αίηεζεο ηνπ σθεινχκελνπ θαη φζνλ αθνξά ηε κέηξεζε ησλ ζρεηηθψλ
Γεηθηψλ ηνπ ΔΠΑ, αιιά δε δηαζέηνπλ απηφκαηε πξφζβαζε ζηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ
σθεινχκελνπ ηεο εθάζηνηε Αίηεζεο.
6.5.3.5 Καηαγπαθή Ππόζβαζηρ (logging)
Σν ΟΠ ππνζηεξίδεη ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζε απηφ κε ηξφπν
πνιππαξακεηξηθφ. Δλδεηθηηθά ππνζηεξίδεηαη ε θαηαγξαθή ελεξγεηψλ ζε επίπεδν:


Δηζαγσγήο / Σξνπνπνίεζεο δεδνκέλσλ (π.ρ. Γεκηνπξγία Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο)



Αιιαγήο Καηάζηαζεο Γειηίνπ



Αλαδήηεζεο / αλάθηεζεο επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα γηα θάζε ρξήζηε
πνπ εθηειεί αλαδήηεζε, βάζεη ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ηνπ, ζε επαίζζεηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα, θαηαγξάθεηαη:
o

Κσδηθφο σθεινχκελνπ ΟΠ

o

Ηκεξνκελία αλάθηεζεο δεδνκέλσλ
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o

Κσδηθφο ρξήζηε ζπζηήκαηνο πνπ αηηήζεθε ηελ αλάθηεζε

o

ρφιηα (π.ρ. θσδηθφο Αίηεζεο Χθεινχκελνπ)

6.5.4 Επιμέποςρ Υαπακηηπιζηικά Αζθαλείαρ ΟΠ
6.5.4.1 Εμπιζηεςηικόηηηα (confidentiality)
Σν ΟΠ δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή
πξφζβαζεο θαη δηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ, ψζηε ε πιεξνθνξία λα δηαηίζεηαη κφλν ζε
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο.
Δπηπιένλ, γηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ή επαίζζεηνπ ραξαθηήξα πνπ ηεξνχληαη ζην ΟΠ,
εθαξκφδεηαη πνιηηηθή δηαρσξηζκνχ/απνκφλσζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκα
κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη ζε πεξηνξηζκέλν πιήζνο, εηδηθά δηαπηζηεπκέλσλ ρξεζηψλ.
6.5.4.2 Ακεπαιόηηηα (integrity)
Η αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ δηαζθαιίδεηαη:


κέζσ ηεο πνιηηηθήο πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ, ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ απφ κε-δηαπηζηεπκέλνπο ρξήζηεο,



κέζσ ηερληθψλ κεραληζκψλ εμαζθάιηζεο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ζπλέπεηαο (consistency) πνπ
απνηξέπνπλ επηζέζεηο δνιηνθζνξάο δεδνκέλσλ (κε εμνπζηνδνηεκέλε αληηγξαθή, κε
εμνπζηνδνηεκέλε θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ θιπ)



κέζσ θαηαγξαθήο ησλ ελεξγεηψλ πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο ζην ζχζηεκα ή ζε αλάθηεζε
επαίζζεησλ δεδνκέλσλ.



Δηδηθφηεξα ππνζηεξίδεηαη ε «κε δπλαηφηεηα άξλεζεο ζπκκεηνρήο» (non-repudiation), ψζηε ν
ρξήζηεο λα κε κπνξεί λα αξλεζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα. Απηφ
επηηπγράλεηαη:
o

Με κεραληζκφ θαηαγξαθήο ησλ θηλήζεσλ ησλ ρξεζηψλ, είηε ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ
ζπζηεκάησλ είηε κέζσ ησλ εθαξκνγψλ θαη ππνζπζηεκάησλ ηνπ ΟΠ.

o

Με απηνκαηνπνηεκέλε απφ ην ΟΠ ςεθηαθή ππνγξαθή ησλ εγγξάθσλ πνπ
παξάγνληαη απφ απηφ ψζηε λα πξνθχπηεη ε αμηνπηζηία ηεο πεγήο παξαγσγήο ηνπ
εγγξάθνπ (ΟΠ).

6.5.4.3 Διαθεζιμόηηηα ζςζηήμαηορ
Οη ππνδνκέο ηνπ ΟΠ ζε εμνπιηζκφ εμππεξεηεηψλ, απνζεθεπηηθψλ κέζσλ θαη δηθηχσλ δηέπνληαη απφ
ραξαθηεξηζηηθά απνθπγήο κνλαδηθνχ ζεκείνπ αζηνρίαο κε ρξήζε πεξίζζησλ (redundant) πφξσλ.
Δπηπιένλ ιεηηνπξγεί εθεδξηθφο θφκβνο (Disaster and Recovery Site) πνπ ελεκεξψλεηαη ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν απφ ην Πξσηεχνλ Παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ΟΠ.
Με ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ θαη κε ρξήζε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ηερληθήο θχζεο
(δηαγλσζηηθά) θαη νξγαλσηηθήο (ζπληήξεζε) εμαζθαιίδεηαη ε πςειή δηαζεζηκφηεηα ηνπ ΟΠ.
6.5.4.4 Διασωπιζμόρ Καθηκόνηων
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Σν ΟΠ δηέπεηαη απφ έλα ζχλνιν ξφισλ πνπ εγγπψληαη ην δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ, κεηαμχ ησλ
Αξρψλ Γηαρείξηζεο, Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ. Δπίζεο, κέζσ ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο
εμαζθαιίδεηαη θαη ν δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ίδηαο Αξρήο.
Μεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, ππάξρνπλ θαη απηά ηεο έγθξηζεο - ειέγρνπ ησλ εηζαγφκελσλ
ζηνηρείσλ, απφ ηηο Αξρέο Γηαρείξηζεο, Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ ή ηηο αξκφδηεο κνλάδεο ηνπο, κεηά ηε
δηελέξγεηα ησλ εθάζηνηε απαηηνχκελσλ επαιεζεχζεσλ. Όζνλ αθνξά ηα έγγξαθα πνπ πξννξίδνληαη
γηα ηελ SFC, απηή ε επηθχξσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζα έρεη ραξαθηήξα ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο.
Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πθηζηακέλε ηεξαξρία θφκβσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ SFC, ε νπνία ηζρχεη
γηα ηελ Διιάδα, ζα έρεη σο ζπλέπεηα, ηα έγγξαθα πνπ ζα δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
κέζσ web services, λα αληηζηνηρνχλ ζηα έγγξαθα πνπ ππνγξάθνληαη ειεθηξνληθά απφ ηηο αξκφδηεο
αξρέο ή κνλάδεο ηνπο (αληίζηνηρα πξφζσπα).
Σα δηαγξάκκαηα θαηαρψξεζεο πιεξνθνξηψλ ζην ΟΠ απνηππψλεηαη ζηα επί κέξνπο δηαγξάκκαηα
ξνήο ησλ Γηαδηθαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ ΓΔ.

6.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΣΡΕΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ Ε Ο,ΣΙ ΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 122 παπ. 3 ΣΟΤ ΚΑΝ. (ΕΕ) 1303/2013
Σν ΟΠ πινπνηείηαη ζηαδηαθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη
απηέο πνπ ηίζεληαη ζην Πιαίζην ηεο Φεθηαθήο πλνρήο (e-Cohesion) θαη ζχκθσλα κε ηηο πξαθηηθέο,
θαηεπζχλζεηο θαη ηελ σξηκφηεηα πινπνίεζεο άιισλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ γηα ζέκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, ην ΟΠ ελζσκαηψλεη θαη ζπλερψο εκπινπηίδεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο:


Διαρηζηνπνίεζε ζηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ ηνπο Γηθαηνχρνπο ζε ζπκθσλία κε ηελ αξρή
ηνπ «‘ONLY ONCE’ ENCODING»



Πιήξεο Ηιεθηξνληθή Τπνβνιή ζε ζπκθσλία κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην



Υξήζε κεραληζκνχ απζεληηθνπνίεζεο κε θσδηθφ θαη ζπλζεκαηηθφ πξφζβαζεο



Μνλαδηθφ ζεκείν πξφζβαζεο ρξεζηψλ γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπ ΟΠ



Αθεξαηφηεηα / Δκπηζηεπηηθφηεηα / Γηαζεζηκφηεηα



Γηαζεζηκφηεηα



Υξήζε δηαδξαζηηθψλ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ



Γπλαηφηεηα απηνκάησλ ειέγρσλ θαη ππνινγηζκψλ



Παξαθνινχζεζε γξακκήο ειέγρνπ Πξάμεο

Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην Νφκν ππ’ αξηζκ. 4314/2014 (ΦΔΚ 265//23-12-2014) ε
ελεκέξσζε ηνπ ΟΠ κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη
γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο ειέγρνπο, ηελ
αμηνιφγεζε πξάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηαδξνκή ειέγρνπ ησλ Πξάμεσλ είλαη ππνρξεσηηθή ζηνπο
Γηθαηνχρνπο. Οη ζπλαιιαγέο κε ην ΟΠ ΔΠΑ απαηηνχλ θαη θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.

6.7 ΤΛΛΟΓΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΟ ΟΠ
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6.7.1 ςλλογή, εγγπαθή και αποθήκεςζη δεδομένων ζηο ΟΠ
ην ΟΠ-ΔΠΑ ζπιιέγνληαη, εγγξάθνληαη θαη απνζεθεχνληαη φια ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε
δηαρείξηζε, ρξεκαηνδφηεζε θαη έιεγρν ησλ Πξάμεσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεληθνχ
Καλνληζκνχ θαζψο θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαη εθηειεζηηθψλ θαλνληζκψλ.
Αλαιπηηθφηεξα, ζην ΟΠ- ΔΠΑ πεξηιακβάλνληαη:


Η θαηαρψξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (πρ Σακείν, Καηεγνξία
πεξηθέξεηαο, άμνλεο, δείθηεο, εκεξνκελίεο έλαξμεο-ιήμεο θηι) ζε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή θαη
ειεχζεξν θείκελν.



Η θαηαρψξεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πηλάθσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, κε ηελ
αλάιπζε πνπ ππαγνξεχνπλ ηα παξαξηήκαηα ηνπ Δθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ θαη νη απαηηήζεηο
ελεκέξσζεο ηεο SFC2014 θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ εθρσξήζεσλ ζε Δλδηάκεζνπο Φνξείο, κέξνπο ή ηνπ
ζπλφινπ ησλ αμφλσλ ελφο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.



Η έθδνζε πξφζθιεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ παξέρεη ε απφ θνηλνχ ζπλεηζθνξά ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηεο ρψξαο κέζσ ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο πξάμεσλ.



Η ππνβνιή αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο (ζηελ πεξίπησζε
πξάμεσλ πιελ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ) αλαιχεηαη ζην ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ
Πξάμεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη: ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηεο πξάμεο, ζηνηρεία δηθαηνχρσλ, ζηνηρεία
πξνγξάκκαηνο, ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηε ζπλάθεηα ηεο πξάμεο κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ΔΠ, ηνπο δείθηεο παξαθνινχζεζεο, ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ βεκάησλ
σξίκαλζεο θαη πινπνίεζεο θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρέδην. Σα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία νηθνλνκηθνχ
θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ πξάμεσλ, κε αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ αλά
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνηεξαηφηεηα, Σακείν θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο, αλαιχνληαη επίζεο
θαη’ έηνο, αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη αλά επηιέμηκε δαπάλε. Όηαλ κηα πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη
απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, πξνηεξαηφηεηεο ή Σακεία ή γηα
πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο πεξηθεξεηψλ, ην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο επηκεξίδεηαη
αλάινγα, επηηξέπνληαο ηελ αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ φπσο απαηηεί ην παξάξηεκα III ηνπ
θαλνληζκνχ ΔΔ κε αξηζκφ 480/2014. Οη δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πεδία 31-40 ηνπ
παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ θαλνληζκνχ ΔΔ κε αξηζκφ 480/2014 αλαιχνληαη αλά Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα, Πξνηεξαηφηεηα, Σακείν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο, επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη θχιν.
Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη:
-

ηα πεδία 1-40 ηνπ παξαξηήκαηνο III ηνπ θαλνληζκνχ ΔΔ κε αξηζκφ 480/2014, δειαδή
δεδνκέλα γηα ηνλ δηθαηνχρν (φλνκα, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ελδείμεηο ζρεηηθά ην θαζεζηψο
ΦΠΑ), γηα ηελ πξάμε (εκεξνκελίεο έλαξμεο –ιήμεο, πεξηγξαθή, θσδηθνί πξνγξάκκαηνο,
ραξαθηεξηζκφο πξάμεο), γηα ηνπο δείθηεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηεγνξίεο παξέκβαζεο
(πεδίν παξέκβαζεο, κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, ηχπνο πεξηνρήο θηι).

-

ηα πεδία 41 - 70 ηνπ παξαξηήκαηνο III ηνπ θαλνληζκνχ ΔΔ κε αξηζκφ 480/2014, δειαδή
ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα γηα θάζε πξάμε, δεδνκέλα γηα ηηο αηηήζεηο πιεξσκψλ ηνπ
δηθαηνχρνπ, δεδνκέλα γηα ηηο δαπάλεο βάζεη παξαζηαηηθψλ ή βάζεη επηινγψλ απινπνηεκέλνπ
θφζηνπο (ηππνπνηεκέλεο θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο ή θαη' απνθνπή πνζά ή πνζνζηά)

-

ηα πεδία 71 - 78 ηνπ ίδηνπ παξαξηήκαηνο πνπ αθνξνχλ δεδνκέλα γηα ηηο αλαθηήζεηο απφ ηνλ
δηθαηνχρν

-

ηα πεδία 79 - 90 ηνπ ίδηνπ παξαξηήκαηνο πνπ αθνξνχλ δεδνκέλα γηα ηηο αηηήζεηο πιεξσκψλ
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-

ηα πεδία 91 - 105 ηνπ ίδηνπ παξαξηήκαηνο πνπ αθνξνχλ ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ
ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή

-

ηα πεδία 106 – 113ηνπ ίδηνπ παξαξηήκαηνο πνπ αθνξνχλ δεδνκέλα γηα εηδηθνχο ηχπνπο
δαπαλψλ πνπ ππφθεηληαη ζε αλψηαηα φξηα



Σα δεδνκέλα αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο αλά θξηηήξην αμηνιφγεζεο θαη ζηνηρεία
επηινγήο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ, φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζηελ Γηαδηθαζία επηινγήο
θαη έγθξηζεο πξάμεσλ.



Η ηήξεζε ησλ εηδηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα κεγάια έξγα, ζχκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο ελεκέξσζεο
ηεο SFC.



Οη θνηλνί θαη εηδηθνί δείθηεο αλά Πξνηεξαηφηεηα, Σακείν, Καηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη Δπελδπηηθή
Πξνηεξαηφηεηα/ Δηδηθφ ηφρν θαζψο θαη ηα Γειηία πκκεηερφλησλ ζηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζπκκεηέρνληα (θχιν, ειηθία) πνπ επσθειείηαη απφ παξέκβαζε ηνπ ΔΚΣ. Με
απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε ζπιινγή, εγγξαθή θαη απνζήθεπζε
δεδνκέλσλ γηα κεκνλσκέλνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο
δείθηεο αλά θχιν, φπνπ απαηηείηαη, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ
αμηνιφγεζε, ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ επαιήζεπζε θαη ηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν, φπσο
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 125 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 θαη
ζην άξζξν 24 ηνπ θαη' εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκνχ 480/2014 ηεο Δπηηξνπήο.



Η έθδνζε ηεο Απφθαζε Έληαμεο απνηειεί απηνδίθαηα πξφηαζε εγγξαθήο ζην Πξφγξακκα
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. ε απηφ ην πιαίζην, ην ζχζηεκα απνζηέιιεη απηφκαηα ζην e-ΠΓΔ
πξφηαζε εγγξαθήο ζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ηνπ ΠΓΔ, ηελ νπνία επεμεξγάδεηαη ε
Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΤΠΟΙΑΝ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΠΓΔ.



Η θαηαγξαθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ βεκάησλ σξίκαλζεο θαη πινπνίεζεο πνπ
ζπκπιεξψζεθε θαηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο επηθαηξνπνηείηαη πεξηνδηθά κε ην
Γειηίν Δλεξγεηψλ Χξίκαλζεο & Τπνρξεψζεσλ Πξάμεο, φπνπ θαηαγξάθνληαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε
ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ ζην ΣΓΠ ελεξγεηψλ σξίκαλζεο ηεο πξάμεο κε
θσδηθνπνηεκέλν ηξφπν θαη ειέγρεηαη ε χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ ζπλεκκέλσλ εγγξάθσλ. Η
ζπκπιήξσζε ηνπ Γειηίνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα ππνέξγα γηα ηα νπνία δελ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί αλάιεςε λνκηθήο δέζκεπζεο.



Σα δεδνκέλα εμέηαζεο ζηνηρείσλ ζηαδίσλ εμέιημεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έγθξηζεο απηψλ.
ρεηηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο έρνπλ ήδε θαηαρσξεζεί ζε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα φπσο
ΔΗΓΗ θαη ΚΗΜΓΗ ζα αληινχληαη κέζσ ηερληθήο δηεπαθήο απφ ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα, γηα
ιφγνπο κνλαδηθφηεηαο ηεο εηζαγσγήο ηεο πιεξνθνξίαο θαη πεξηνξηζκφ ιαζψλ πιεθηξνιφγεζεο.



Ο ειεθηξνληθφο Φάθεινο Πξάμεο πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ηεο Πξάμεο ή ηνπ
Τπνέξγνπ.



Η πιήξεο θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζχκβαζεο, θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ
(δείθηεο, εμακεληαία θαηαλνκή, νκάδεο παξαδνηέσλ, πξνυπνινγηζκφ).



Η ηεθκεξίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξάμεσλ, ε νπνία γίλεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο
ζπιινγηθέο απνθάζεηο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ εθηειείηαη θαηφπηλ
αηηήκαηνο θαηαλνκήο θαη πίζησζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ, εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο
θαη έγθξηζεο ηεο ΓΓΔ κέζσ ηνπ Κεληξηθνχ ινγαξηαζκνχ.

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε
δεηθηψλ (Γεληθή Αηξεζηκφηεηα 7) θαιχπηνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Γεηθηψλ
(ΔΤΑΑ) φπσο απηφ ζα νξηζηηθνπνηεζεί.
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εκεηψλεηαη φηη ζηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θάζε δηαδηθαζίαο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο & Διέγρνπ
πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ηα έληππα πνπ ηεξνχληαη ζην ΟΠ, θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο
θαηαρψξεζήο ηνπο ζην ζχζηεκα, κε δηαθξηηνχο ξφινπο θαη δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ηειηθνχ
απνηειέζκαηνο.
Όια ηα παξαπάλσ, φπσο αλαπηχρζεθαλ θαη πινπνηνχληαη, ππνζηεξίδνπλ :


Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηφζν γηα
κεκνλσκέλεο πξάμεηο θαη λνκηθέο δεζκεχζεηο φζν θαη, κέζσ bottom up αλαθνξψλ, γηα πςειφηεξα
επίπεδα, φπσο ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, νη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο, νη Δπελδπηηθέο
Πξνηεξαηφηεηεο θαη νη άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ)
αξηζ. 184/2014 φπσο ηα πεδία παξέκβαζεο, ε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, ε εδαθηθή δηάζηαζε, ν
κεραληζκφο εδαθηθήο πινπνίεζεο, νη ζεκαηηθνί ζηφρνη, ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε
γεσγξαθηθή ζέζε.



Σελ παξαθνινχζεζε πξνφδνπ ησλ θνηλψλ θαη εηδηθψλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο θαζψο
ηεο επίηεπμεο ησλ νξνζήκσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ πιαηζίνπ επίδνζεο.



Σελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδξνκήο ειέγρνπ γηα θάζε επίπεδν δηαρείξηζεο, απφ ην επίπεδν ησλ
κεκνλσκέλσλ δαπαλψλ σο απηφ ηνπ ΔΠΑ



Σελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ απφ ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο θαη ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ
Αηηήζεσλ Πιεξσκήο.



Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλφλα απνδέζκεπζεο Ν+3.



Σε ζχληαμε ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ.



Σελ παξαθνινχζεζε ησλ αηξεζηκνηήησλ.

6.7.2 Σο ΟΠ ωρ λογιζηικό ζύζηημα ηηρ Απσήρ Πιζηοποίηζηρ
Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο απνηειεί κέξνο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο (ΟΠ), φπσο ίζρπε θαη ζηελ πξνεγνχκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ΔΠΑ 2007-2013. Σν
ινγηζηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ πινπνίεζεο
πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο
ειέγρνπο θαη ηελ αμηνιφγεζε θάζε πξάμεο. Σν Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) είλαη έλα
θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζην νπνίν απνηππψλνληαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο θαη
έγθξηζεο ησλ πξάμεσλ θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεζκεχνπλ ηνλ Γηθαηνχρν
δηαζθαιίδνληαο ηελ εθαξκνγή ηνπο.
ε επίπεδν βάζεο δεδνκέλσλ, φπσο αλαπηχρζεθε δηεμνδηθά ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ν ζρεδηαζκφο
ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη κία θεληξηθή βάζε, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε θαη ελεκεξψλεηαη απφ
ηνπο ρξήζηεο (Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, Φνξείο Γηαρείξηζεο αιιά θαη Γηθαηνχρνπο) αλάινγα κε ην επίπεδν
εμνπζηνδφηεζήο ηνπο. Η Αξρή Πηζηνπνίεζεο έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη αλάγλσζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ, αιιά παξεκβαίλεη θαη πξνζζέηεη δεδνκέλα κφλν ζε
ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο πνπ αθνξνχλ ηηο δηθέο ηεο δηαδηθαζίεο (εληνπηδφκελεο θπξίσο ζηελ Λεηηνπξγηθή
Πεξηνρή Υξεκαηνξξνέο).
Οη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε φηη αθνξά ζηα ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνπλ ηηο δειψζεηο δαπαλψλ
έρνπλ θαζνξηζζεί απφ ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο. Η Αξρή Πηζηνπνίεζεο κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαλφλσλ
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΠ ζε φηη αθνξά ζηα ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνπλ ηηο δειψζεηο δαπαλψλ
δηαζθαιίδεη φηη νη επεμεξγαζίεο απφ ην ΟΠ, γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνπο Καλνληζκνχο
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ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο, θαη φηη απνηειεί νινθιεξσκέλν εξγαιείν
παξέρνληαο κία πηζηή απνηχπσζε ηεο δηαδξνκήο ειέγρνπ.
Οη εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ έξγσλ
δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014 - 2020. Σφζν ν
ηχπνο ησλ ηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ φζν θαη νη δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ηνπο εγγπψληαη νινθιεξσκέλεο,
δηαθαλείο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο.
Δηδηθφηεξα ζην ΟΠ:
(i)
Απνηππψλεηαη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ έξγσλ (δαπάλεο - δηνξζψζεηο –
απνζχξζεηο) κε δηαθξηηέο εγγξαθέο.
(ii)
Καηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία δηνηθεηηθήο επαιήζεπζεο δαπαλψλ απφ ηε ΓΑ θαη ηα απνηειέζκαηα
απηήο.
(iii) Καηαγξάθνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ησλ επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ απφ ηε ΓΑ, ησλ
επηζεσξήζεσλ απφ ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο θαη ησλ ειέγρσλ ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ, θαζψο
θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ.
(iv) Γίλεηαη απνηχπσζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηνξζψζεσλ ζε ζπλέρεηα επαιεζεχζεσλ ηεο ΓΑ,
επηζεσξήζεσλ ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρσλ ησλ αξκφδησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ
νξγάλσλ.
(v) Με δεδνκέλν φηη ηα ζπλνιηθά πνζά πνπ πηζηνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ
επεμεξγαζία ηεο απνηχπσζεο ησλ αλαιπηηθψλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πνπ ηεξνχληαη ζην ΟΠ
ζε επίπεδν ζχκβαζεο, δηαζθαιίδεηαη ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπλνιηθψλ πνζψλ θαη ησλ
αλαιπηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ δαπαλψλ.
(vi) Σεξνχληαη ινγηζηηθά κεηξψα γηα ηηο δαπάλεο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή, θαζψο θαη ησλ
πνζψλ πνπ απνζχξνληαη κεηά απφ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο ζπλεηζθνξάο γηα κηα
πξάμε.
Σν ΟΠ πξαγκαηνπνηεί κία ζεηξά ηππνπνηεκέλσλ ειέγρσλ κέζσ ησλ νπνίσλ δηαζθαιίδεηαη θπξίσο:
 Η ζχλδεζε ηεο δεινχκελεο δαπάλεο κε ηελ εγθεθξηκέλε λνκηθή δέζκεπζε απφ ηελ νηθεία
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.
 Η κνλαδηθφηεηα ηνπ παξαζηαηηθνχ ηνπ αλαδφρνπ πνπ δειψλεηαη ζε θάζε κεληαίν δειηίν (ηα
ζηνηρεία ηνπ παξαζηαηηθνχ ηνπ αλαδφρνπ – ην είδνο θαη ν αξηζκφο - δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ
ζπκπεξηιεθζεί ζε κεληαίν δειηίν άιινπ Τπνέξγνπ (άιιεο ζχκβαζεο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ δειηίσλ ησλ πξνγελέζηεξσλ Πξνγξακκαηηθψλ Πεξηφδσλ Γ’΄ΚΠ θαη ΔΠΑ 2007 2013. Με ηνλ έιεγρν απηφ δηαζθαιίδεηαη φηη ε ίδηα δαπάλε δελ είλαη δπλαηφλ λα δεισζεί θαη
γηα άιιν ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν.
 Η πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ζπκπιήξσζεο ηνπ δειηίνπ δήισζεο δαπαλψλ θαζψο θαη
αξηζκεηηθνί έιεγρνη νξζφηεηαο ηνπ δειηίνπ δήισζεο δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ηερληθνχ δειηίνπ πξάμεο.
 Η επηιεμηκφηεηα ηεο δαπάλεο, φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Η εκεξνκελία
έθδνζεο ηνπ παξαζηαηηθνχ ηνπ αλαδφρνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο
εκεξνκελίαο ιήμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο.
 Η αληηζηνίρεζε ηνπ ΑΦΜ ηνπ αλαδφρνπ κε ην ΑΦΜ ηνπ αλαδφρνπ ηεο αληίζηνηρεο λνκηθήο
δέζκεπζεο.
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ΟΠ έρεη δελδξνεηδή κνξθή. Κάζε πιεξνθνξία πνπ εηζάγεηαη ζην ρακειφηεξν
επίπεδν αζξνίδεηαη ζην ακέζσο αλψηεξν επίπεδν. Οη πιεξνθνξίεο ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θάζε
πξάμεο εηζάγνληαη ζην ΟΠ ζε επίπεδν λνκηθήο δέζκεπζεο δηθαηνχρνπ. Καηά ζπλέπεηα θάζε ινγηζηηθή
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εγγξαθή πνπ θαηαρσξείηαη ζην ζχζηεκα ζην επίπεδν λνκηθήο δέζκεπζεο αζξνίδεηαη ζην επίπεδν ηνπ
άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη Σακείνπ.
πγθεθξηκέλα θξίζηκα νξφζεκα εληνπίδνληαη ζηελ πνξεία πινπνίεζεο θάζε εληαγκέλεο πξάμεο. Γηα ηα
νξφζεκα απηά, θαζψο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θαη ηελ πξφνδν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο σο
πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ηα νπνία παξέρνληαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ηεξνχληαη
αμηφπηζηα ζρεηηθά δεδνκέλα ζην ζχζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, απαηηείηαη ε θαηαρψξεζε ησλ παξαθάησ,
εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεζκηψλ:


Σσλ δειηίσλ δήισζεο δαπαλψλ φπνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη δαπάλεο αλά θαηεγνξία πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ ηνλ πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα νη δηθαηνχρνη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ
πξάμεσλ (εκεξνκελία πιεξσκήο, παξαζηαηηθά δηθαηνχρσλ θαη αλαδφρσλ, είδνο επηιέμηκεο
δαπάλεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε εθηέιεζεο ηνπ ζρεηηθνχ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ). Σα ζηνηρεία ησλ
δαπαλψλ ππφθεηληαη ζε δηνηθεηηθφ επαιήζεπζε, επηβάιινληαη δηνξζψζεηο φπνπ απαηηείηαη θαη
θαηφπηλ νξηζηηθνπνηνχληαη γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πξνζερέο αίηεκα πιεξσκήο. Η δηαδηθαζία
εθαξκφδεηαη γηα θάζε δήισζε δαπάλεο κηαο εληαγκέλεο πξάμεο. Σν ΓΓΓ ππνβάιιεηαη πξηλ ηελ
παξέιεπζε ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ (α΄10εκέξνπ) απφ ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα εληφο
ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δαπάλε.



Σσλ ζηνηρείσλ παξαθνινχζεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ηνπ θπζηθνχ
θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζε ζρέζε κε ηελ εγθεθξηκέλε απφθαζε έληαμεο πξάμεο/ ζχκβαζε,
θαζψο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δηέπνπλ ηελ πινπνίεζή ηνπο.



Σα ζηνηρεία νινθιήξσζεο κηαο πξάμεο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ηελ
εγθεθξηκέλε απφθαζε έληαμεο θαη ηηο αληίζηνηρεο λνκηθέο δεζκεχζεηο, θαζψο θαη ε επηβεβαίσζε
ηεο νξζφηεηαο, θαλνληθφηεηαο θαη επηιεμηκφηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ δειψζεσλ δαπαλψλ.

ύμθωνα με ηο Ενιαίο ζύζηημα δεικηών η ζςλλογή δεδομένων ανά ωθελούμενο ανά
ππάξη θα γίνεηαι με ηα ένηςπα: Απογπαθικό Δεληίο Ειζόδος και Απογπαθικό Δεληίο
Εξόδος ςμμεηέσονηα.
Οη αθφινπζεο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο Δλέξγεηεο γίλνληαη κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ
δηαζθάιηζε επαξθνχο δηαδξνκήο ειέγρνπ:


Η θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ γίλεηαη δηαθξηηά θαη πξαγκαηνπνηείηαη
γηα ηηο πξάμεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο νη νπνίεο έρνπλ επαιεζεπηεί δηνηθεηηθά θαηά
ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο, βξίζθεηαη ζε εμέιημε ην θπζηθφ αληηθείκελφ ηνπο θαη δελ έρεη
εθδνζεί απφθαζε νινθιήξσζεο ή, παξφηη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο θαηά ην εμάκελν
αλαθνξάο, είλαη ζε εμέιημε ε πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ.



Η επηηφπηα επαιήζεπζε, πνπ αθνινπζείηαη απφ ηελ αληίζηνηρε έθζεζε, θαηαγξάθεη ηελ
επηβεβαίσζε ή κε ηεο παξάδνζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ, έξγσλ θαη ππεξεζηψλ
θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ επαιεζεπηεί δηνηθεηηθά, θαζψο θαη
ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο ή κε κε ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο, ησλ ζπλαθζεηζψλ
ζπκβάζεσλ θαη κε ηνπο θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο, φπνπ ηα παξαπάλσ δελ είλαη δπλαηφ λα
επαιεζεπηνχλ δηνηθεηηθά.



Οη ζπζηάζεηο θαηαγξάθνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε ηνπ
ειεγρνκέλνπ.



Αληίζηνηρα, θαηαρσξίδνληαη ζην ζχζηεκα ηα πνξίζκαηα, νη εηζεγνχκελεο δεκνζηνλνκηθέο
δηνξζψζεηο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζπζηάζεσλ ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη
ειεγθηηθέο αξρέο.



Η δηελέξγεηα επαιήζεπζεο καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ κέζσ ηεο Έθζεζεο Μαθξνρξφλησλ
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Τπνρξεψζεσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε, θαηαρσξίδεηαη απφ ηε ΓΑ ή ηνλ
ΔΦ ζην ΟΠ ην πνζφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο θαη κεηψλνληαη αληίζηνηρα ηα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί.
Με ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ εθαξκνδφκελσλ δηαδηθαζηψλ δηαζθαιίδεηαη φηη νη ινγηζηηθέο
εγγξαθέο γηα ηηο πξάμεηο ηεξνχληαη ζην θαηάιιειν επίπεδν δηαρείξηζεο θαη παξέρνπλ αλαιπηηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ φλησο πξαγκαηνπνηεζεί ζε θάζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε πξάμε
αλά δηθαηνχρν. Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα αληηκεησπίδεη ηφζν ζηνπο δηθαηνχρνπο φζν θαη ηνπο άιινπο
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ λα αλαγλσξίδνληαη κε δηαθξηηνχο θσδηθνχο νη νπνίνη ραξαθηεξίδνπλ ηα
δεδνκέλα ησλ πξάμεψλ ηνπο.
Απφ ηα παξαπάλσ θαη απφ ηε ζπλνιηθή πεξηγξαθή ηνπ ΟΠ ζπλάγεηαη φηη εθαξκφδνληαη θαηάιιειεο
δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε
ησλ αηηήζεσλ πιεξσκήο πξνο ηελ Δπηηξνπή (άξζξν 126 ζηνηρείν δ) ΚΚΓ. Δπηπιένλ, εθαξκφδεηαη
δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δηαζθαιίδεηαη φηη ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαηάιιειεο ινγηζηηθέο
εγγξαθέο ησλ δαπαλψλ πνπ δειψλνληαη ζηελ Δπηηξνπή θαη ηεο αληίζηνηρεο δεκφζηαο ζπλεηζθνξάο
πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. Σέινο, ζηελ ηειηθή, πιήξσο αλεπηπγκέλε κνξθή ηνπ ΟΠ
ππάξρεη κέξηκλα γηα πιήξε θάιπςε ζεκάησλ φπσο:




Σήξεζε ινγαξηαζκψλ γηα ηα πνζά πνπ απνζχξνληαη κεηά απφ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή
κέξνπο ηεο ζπλεηζθνξάο γηα κηα Πξάμε, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 126 ζηνηρείν ε) ηνπ
Καλ. (ΔΔ) 1303/2013.
Σήξεζε εγγξαθψλ γηα ηα πνζά πνπ ζπλδένληαη κε Πξάμεηο νη νπνίεο αλεζηάιεζαλ ιφγσ
δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο ή δηνηθεηηθήο έλζηαζεο. εκεηψλεηαη φηη θαη ζην ΔΠΑ 2007-2013
ππήξρε ήδε ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θαηαρψξεζεο Δμαηξέζεσλ, ε νπνία ζα πξνζαξκνζηεί
θαηάιιεια ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ θαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε
ζέκαηα πξφιεςεο ηεο απάηεο, φπσο πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο.

6.8 ΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΥΤΕΩΝ (ΠΚΕ)
6.8.1 ΕΙΑΓΩΓΗ
Με βάζε ηνλ Ν.4314/2014 ζηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ ιεηηνπξγεί ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα
Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (εθεμήο ΠΚΔ), ην νπνίν ζε ειεθηξνληθή ζπλεξγαζία κε ην ΟΠ ΔΠΑ
ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ Γηαδηθαζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΓΔ) Κξαηηθψλ
Δληζρχζεσλ.
Σν ΠΚΔ έρεη αμηνπνηεζεί κε επηηπρία θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο απφ
Γηθαηνχρνπο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, απφ ηνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο (Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα,
ΔΦΔΠΑΔ, ΔΟΜΜΔΥ, ΔΤΚΔΚΟ), απφ Δζληθνχο Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΔΤΔ, ΔΤΓ Αληαγσληζηηθφηεηα, Γεληθή
Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο, Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ) θαη απφ θνξείο ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ.
ην ΠΚΔ θαηαρσξίδνληαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηα ζηνηρεία επηινγήο,
παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ, θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη
απφ ηα ΔΓΔΣ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ΠΚΔ εμαζθαιίδεη:


Σελ δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο ησλ πξνθεξχμεσλ θάζε δξάζεο, απφ ηηο ππνβνιέο ησλ δπλεηηθά
δηθαηνχρσλ, κέρξη θαη ηελ ηήξεζε ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ, ζε επίπεδν παξαζηαηηθνχ
πιεξσκήο.
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Σελ θάιπςε, ζε επίπεδν θνξέσλ δηαρείξηζεο, φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο
ησλ δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.
Σελ θάιπςε, ζε επίπεδν δηθαηνχρσλ, φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο, απφ ηελ ππνβνιή έσο
ηελ πινπνίεζε, πνπ πεξηιακβάλνπλ επηρεηξεζηαθφ πιάλν, νηθνλνκηθφ θαη θπζηθφ αληηθείκελν,
ρξνλνδηάγξακκα θαη δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ ππνβνιψλ γηα φιεο απηέο ηηο θάζεηο.
Σελ απνηχπσζε φιεο ηεο δηαδξνκήο ειέγρνπ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε θαηαγξαθή ηνπ
ηζηνξηθνχ ελεξγεηψλ (traceability).
Σε δηαζχλδεζε κε άιια δεκφζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ειεθηξνληθή αληαιιαγή
δεδνκέλσλ.

Σν ΠΚΔ έρεη ππνδερζεί, απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2006 έσο ζήκεξα, ηελ ππνβνιή 155.000 επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ ζηα πιαίζηα 28 δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ. Έρνπλ πινπνηεζεί 420 επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα (π.ρ.
αμηνιφγεζε, έιεγρνο δξάζεο) κέζσ ησλ νπνίσλ έρεη επηηεπρζεί ε δηαρείξηζε 1.110.000 θάζεσλ απηψλ
ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Οη δξάζεηο απηέο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ πιήξε θαηαγξαθή ηεο πνξείαο
δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ εθηακίεπζε ζρεδφλ 2 δηο επξψ δεκφζηαο
ζπκκεηνρήο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. Τπάξρνπλ 140.000 ελεξγνί ρξήζηεο εθ ησλ νπνίσλ 8.000
επηρεηξεζηαθνί.
χκθσλα κε ηνλ άξζξν 57 ηνπ Ν. 4314/2014 «Η ρξήζε ηνπ ΠΚΔ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην ζχλνιν
ησλ θνξέσλ πνπ πινπνηνχλ κέηξα ελίζρπζεο θαη ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα ΔΓΔΣ.»

Γεδνκέλεο ηεο έληαμεο λέσλ θνξέσλ ζην ΠΚΔ (Αιηεία, Αγξνηηθή Αλάπηπμε, Έξεπλα θαη Σερλνινγία
θιπ) ην ΠΚΔ πξνηππνπνηείηαη, επαλαζρεδηάδεηαη, εκπινπηίδεηαη θαη επεθηείλεηαη κε βάζε ηηο
απαηηήζεηο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Παξάιιεια, ην ΠΚΔ
πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ζηηο κεηαβνιέο ηνπ θαλνληζηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ αιιά θαη ησλ ΔΓΔΣ.

6.8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΚΕ
Σν ΠΚΔ έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ πιήξε θχθιν δσήο (lifecycle management) ελφο
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ απφ ηελ ππνβνιή κέρξη θαη ηελ ηήξεζε καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ.
Σν ΠΚΔ είλαη δνκεκέλν κε ηξφπν ηέηνην ψζηε θάζε ελέξγεηα λα πξνυπνζέηεη ηελ νινθιήξσζε ηεο
πξνεγνχκελεο θαη ηα βήκαηα είλαη δηαδνρηθά θαη αιιειέλδεηα. Η πιεξνθνξία δηαθηλείηαη εληφο
πξνθαζνξηζκέλσλ ξνψλ εξγαζηψλ (workflows) φπνπ ρξήζηεο κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη
αξκνδηφηεηεο, κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα ηεξαξρίαο, επελεξγνχλ. Σα δεδνκέλα, ηα έγγξαθα θαη
νη δηαδηθαζίεο αιιεινεμαξηψληαη απνηειψληαο επηθαηξνπνηεκέλεο εθδφζεηο ηνπ θάζε ζηαδίνπ θαη
αιιεινεμαξηψληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, έηζη ψζηε ην ζχζηεκα
λα απνηειεί κηα εληαία νιφηεηα, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηε ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ηεο ζπλνιηθήο
δηαδηθαζίαο. Η εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο δηαδξνκήο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ππνβνιήο ππνρξεσηηθψλ
θαη πξναπαηηνχκελσλ βεκάησλ.
Σν ΠΚΔ απνηειεί έλα εληαίν δηαδηθηπαθφ (internet) πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζην νπνίν έρνπλ ηαπηφρξνλε
πξφζβαζε νη σθεινχκελνη (επηρεηξήζεηο, επαγγεικαηίεο, πνιίηεο) θαη νη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο
(Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο, Αμηνινγεηέο, Διεγθηηθνί θνξείο, Αξρέο Γηαρείξηζεο, Πηζηνπνίεζεο θαη
Διέγρνπ ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΣΑ, ην ΔΚΣ, ην Σακείν
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πλνρήο ζην πιαίζην ηνπ ηφρνπ «Δπελδχζεηο ζηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε», ηελ Αγξνηηθή
Αλάπηπμε, ηελ Αιηεία θαη ηα Σακεία Υαξηνθπιαθίνπ). Δπηπξφζζεηα πξνζθέξνληαη νη θάησζη ππεξεζίεο:
v.

Δθαξκνγή Δπηρεηξεζηαθή Δπθπΐαο (Business Intelligence) γηα ηελ παξαγσγή πξνηππνπνηεκέσλ θαη
ad-hoc δπλακηθψλ αλαθνξψλ.
vi. Δθπαηδεπηηθέο Δθαξκνγέο, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο Σειεθπαίδεπζεο ηεο ΜΟΓ ΑΔ.
vii. Πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο ΓΙ@ΤΛΟ.
Μέζσ ησλ εθαξκνγψλ απηψλ, επηηπγράλνληαη ιεηηνπξγίεο θαη έιεγρνη πνπ απνζθνπνχλ ζην:







λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο θάζε ελέξγεηαο ζηελ ξνή εξγαζίαο κηαο δξάζεο
θξαηηθήο ελίζρπζεο,
λα δηαζθαιίζνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ ελεξγεηψλ,
λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο, αλά επίπεδν:
- λα παξαθνινπζνχλ αλ ηεξνχληαη απνηειεζκαηηθά νη πξνυπνζέζεηο θάζε δξάζεο,
- λα παξαθνινπζνχλ ηνπο ξπζκνχο πινπνίεζεο,
- λα αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηψλ πνπ
πινπνηνχληαη,
λα επηηξέπνπλ ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ κε πνιιαπιά θξηηήξηα αλαδήηεζεο, αλάινγα κε ηε ρξήζε,
λα επηηξέπνπλ πνηθίιεο δπλαηφηεηεο αλάιπζεο θαη απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ, κε πίλαθεο,
γξαθήκαηα, ζηαηηζηηθά εξγαιεία θαη γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, αλάινγα κε ηηο
απαηηήζεηο ελεκέξσζεο, δηαρείξηζεο θαη δεκνζηφηεηαο.

Υξήζηεο ηνπ ΠΚΔ είλαη:





Οη Γηθαηνχρνη Πξάμεσλ (Δπηρεηξήζεηο, Δπαγγεικαηίεο, Πνιίηεο) θαη νη ζχκβνπινη,
Αμηνινγεηέο
Διεγθηέο
Οη Αξρέο/θνξείο Γηαρείξηζεο (Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, Δλδηάκεζνη Φνξείο, Φνξείο ρνξήγεζεο
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ)

Η Αξρή Πηζηνπνίεζεο

Η Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΛ)

Οξηδφληηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΔΠΑ

Τπεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Η πξφζβαζε ζην ΠΚΔ είλαη δπλαηή είηε απεπζείαο κέζσ δηαδξαζηηθήο δηεπαθήο ρξήζηε (δηαδηθηπαθή
εθαξκνγή) είηε κέζσ ηερληθήο δηεπαθήο πνπ επηηξέπεη ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ.
Οη ζπγθεθξηκέλνη ξφινη ρξεζηψλ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην εγθεθξηκέλν ΓΔ
Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, ζηηο πξνθεξχμεηο ησλ δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζηνπο θαλνληζκνχο
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη αθνινπζνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη ν θνξέαο ζηνλ νπνίνλ
αλήθνπλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα νη ρξήζηεο ησλ Γηθαηνχρσλ έρνπλ δηθαηψκαηα ππνβνιήο επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ, αηηεκάησλ επαιήζεπζεο, ηξνπνπνίεζεο, έλζηαζεο θιπ ελψ άιινη ρξήζηεο (π.ρ. ΔΦΓ) έρνπλ
πξφζβαζε ζε θφξκεο αμηνιφγεζεο, πιεξσκψλ, καθξνρξνλίσλ, ζπκβάζεσλ, ελζηάζεσλ θιπ. Δπηπιένλ,
ζπγθεθξηκέλνη ξφινη έρνπλ κφλν δηθαηψκαηα αλάγλσζεο ή πξφζβαζε ζε επηηειηθέο αλαθνξέο,
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο.
Οη ρξήζηεο πνπ έρνπλ δηθαηψκαηα θαηαρψξεζεο, πξνζζέηνπλ ζην ΠΚΔ ηα δεδνκέλα θαη ηα έγγξαθα
γηα ηα νπνία έρνπλ αξκνδηφηεηα, θαζψο θαη θάζε ηπρφλ επηθαηξνπνίεζε ηνπο, ελψ παξέρεηαη θαη
δπλαηφηεηα επηζχλαςεο εγγξάθσλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θάζε δξάζεο ελίζρπζεο. Οη ρξήζηεο
έρνπλ ηελ επζχλε έγθαηξεο θαηαρψξεζεο θαη ηελ επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα, ηελ
λνκηκφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Σν ΠΚΔ ππνζηεξίδεη ηελ θαηαρψξεζε
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πξαγκαηνπνηψληαο κηα ζεηξά ινγηθψλ ειέγρσλ κε βάζε ηνλ Οδεγφ ηεο θάζε Πξνθήξπμεο πξηλ απφ ηελ
νξηζηηθή ππνβνιή θάζε ελέξγεηαο πξνζθέξνληαο εξγαιεία θαη αλαθνξέο ζηνπο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ
λα πινπνηήζνπλ νξζά ηελ εξγαζία ηνπο.
ε θάζε πεξίπησζε, εθαξκφδεηαη θαηάιιειν ζρήκα αζθαιείαο φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ
ζρεηηθή ελφηεηα αθνινχζσο.
Σν πιηζκηθφ θαη ινγηζκηθφ ηνπ ΠΚΔ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζην ππνινγηζηηθφ θέληξν, ζηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία ηεο ΜΟΓ ΑΔ (Λ.Ρηαλθνχξ 78Α) φπνπ ιεηηνπξγεί θαη ζρεηηθφ ηερληθφ Helpdesk γηα ηελ άκεζε
ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ.
Σελ επνπηεία ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΚΔ, ηε θηινμελία ησλ εμππεξεηεηψλ ηνπ, ηνπ
δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ
ππνδνκήο, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε δηθηπαθή ζχλδεζε ηνπ ΠΚΔ ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε
ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ, ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ αλαβαζκίζεσλ, αλαιακβάλεη ε Γεληθή
Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – ΔΠΑ/EYKE ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ ΜΟΓ ΑΔ.
Σε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΠΚΔ, ηελ αλάιπζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη ησλ πξνζαξκνγψλ ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε ησλ
ρξεζηψλ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηε δηελέξγεηα ζηαηηζηηθψλ
αλαιχζεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ, αλαιακβάλεη ε
Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – ΔΠΑ/EYKE ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ ΜΟΓ ΑΔ.
Όπσο πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην (ΤΑ ππ. αξηζκ. 69132/EΤΘΤ625, ΦΔΚ 1451/
10.07.2015), ε Δηδηθή Τπεξεζία Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΔΤΚΔ) αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ άξζξσλ 25
θαη 57 ηνπ Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ Α΄/265/23.12.2014). ηελ ίδηα Τπνπξγηθή Απφθαζε γίλεηαη αλαιπηηθή
πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θάζε Μνλάδαο ηεο ΔΤΚΔ.
Σν ΠΚΔ είλαη δηαζέζηκν θαη ιεηηνπξγεί θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη εθηφο ηνπ επίζεκνπ σξαξίνπ
ιεηηνπξγίαο, εθηφο εάλ πξαγκαηνπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο ηερληθήο ζπληήξεζεο.

6.8.3 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΚΕ
Η πθηζηάκελε ηνπνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο απεηθνλίδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα.
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σήμα 6.8.3.1 Σνπνινγία πθηζηάκελνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο

Σν ινγηζκηθφ ππνδνκήο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί γηα ηελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ ΠΚΔ
πεξηιακβάλεη:


χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ



Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ γηα ην ινγηζκηθφ ηνπ ΠΚΔ



Πεξηβάιινλ ειέγρνπ θαη απνδνρήο ησλ Δθαξκνγψλ (staging)



Πεξηβάιινλ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο (Business Intelligence)



Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο (Web Services)

Αληίζηνηρα, ην ζχζηεκα Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο (BI) είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί ζε δηαδηθηπαθφ
πεξηβάιινλ θαη επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ, γξαθεκάησλ, πηλάθσλ θιπ, κε
δεδνκέλα πνπ αληινχληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΠΚΔ. ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ΒΙ
πεξηιακβάλνληαη:


Η άκεζε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα φισλ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ΠΚΔ



Η δηαζεζηκφηεηα ζχλζεησλ πεδίσλ



Η παξαγσγή δπλακηθψλ αλαθνξψλ (ad hoc) απφ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ρξήζηεο



Η ζπλερήο (σξηαία) επηθαηξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ.
Σν ζχζηεκα ΒΙ είλαη δηαζέζηκν ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ ηνπ ΠΚΔ θαη ε ζχλδεζε/
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απζεληηθνπνίεζε ζε απηφ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θσδηθψλ. Η παξνχζα πινπνίεζή ηνπ δηαθξίλεηαη
απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
 Μονηέλο Δεδομένων BI. Η Γνκή ηνπ αθνινπζεί ηελ ινγηθή ηνπ data warehouse θαη
πεξηιακβάλεη ζεκαηηθέο πεξηνρέο (δξάζεηο ελίζρπζεο) πνπ πεξηέρνπλ πεδία κε θαηάιιεια
ραξαθηεξηζηηθά (attribute columns) θαη κεηξήζηκα κεγέζε (measure columns).
 Πποκαθοπιζμένερ Αναθοπέρ (Predefined Reports).
 Αζθάλεια δεδομένων ζε πνιιαπιά επίπεδα (database, middle layer, portal).
 Διαδςκηςακόρ ηόπορ δηαρείξηζεο ησλ αλαθνξψλ (Portal).
 Καηάλογορ ονηοηήηων (BI Catalog). πλίζηαηαη ζε Γξάζεηο Δλίζρπζεο, Κνηλφρξεζηνπο
θαθέινπο, αλαθνξέο πινπνηεκέλεο θαη δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ πινπνίεζε ad-hoc
εξσηεκάησλ.
Όζνλ αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ΠΚΔ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, απηφ γίλεηαη
ζηαδηαθά, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο δηαρείξηζεο.
Σα βαζηθά ηερλνινγηθά θαη επηρεηξεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΠΚΔ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020
πεξηιακβάλνπλ:
•

•

•

•
•
•
•

Γεκηνπξγία ξνψλ εξγαζίαο γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ζα
θηινμελεζνχλ ζην ΠΚΔ. ηελ παξνχζα θάζε έρνπλ αλαγλσξηζηεί νη αθφινπζεο ξνέο
εξγαζίαο:
• Ρνή εξγαζίαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
• Ρνή Δξγαζίαο Έξεπλα θαη Σερλνινγία
• Ρνή εξγαζίαο Αγξνηηθή Αλάπηπμε
• Ρνή Δξγαζίαο Αιηεία
• Ρνή Δξγαζίαο Κνηλσληθφ Σακείν
• Ρνή Δξγαζίαο Γάλεηα / Δγγπήζεηο
• Ρνή Δξγαζίαο RIS
Αλαζρεδηαζκφο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα ηελ ππνδνρή ησλ ξνψλ εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ
νκνγελνπνίεζε θαη πξνηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα λα επηηεπρζεί ε βειηηζηνπνίεζε ζηελ
πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο.
Δμεηδίθεπζε Μνληέινπ Αζθαιείαο
• Ρφινη ρξεζηψλ αλά νξγαλσηηθή δνκή, ηχπν ελίζρπζεο θαη Γξάζε Δλίζρπζεο
• Δπίπεδν Απζεληηθνπνίεζεο αλάινγα κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηνλ ρξήζηε
• Πξνζηαζία ζε επίπεδν Δθαξκνγήο / ΒΓ / Γηθηχνπ
Οκνγελνπνηεκέλν Web πεξηβάιινλ γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιια Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη δπλαηφηεηα πξνζπκπιήξσζεο
πεδίσλ
Σξνθνδφηεζε κε ζηαηηζηηθά ησλ ηζηνρψξσλ ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε γηα ηηο δξάζεηο
ελίζρπζεο.
Αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ ππνζηήξημεο (Βάζεο Γεδνκέλσλ, application servers) γηα ηε
βειηίσζε ηεο απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο πεξηνρέο φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηελ θχξηα ξνή
εξγαζίαο ηνπ ΠΚΔ.
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΚΕ

ΥΡΗΣΕ ΠΚΕ
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΚΕ

ΥΡΗΣΕ ΠΚΕ



Γεκηνπξγία Πξνθήξπμεο/Πξφζθιεζεο



Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ΔΦΓ



Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο (Τπνβνιή
Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ)



Γηθαηνχρνο



Παξαιαβή Αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο



Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο



Αμηνιφγεζε Αίηεζεο Υξεκαηνδφηεζεο Δπηινγή Πξάμεσλ



Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο, Αμηνινγεηήο



Έγθξηζε ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο –
Απφθαζε Έληαμεο Πξάμεσλ



Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο, Αμηνινγεηήο



Έλζηαζε



Γηθαηνχρνο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο,
Αμηνινγεηήο ελζηάζεσλ



Παξαθνινχζεζε Τινπνίεζε πξάμεσλ



Γηθαηνχρνο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο



Σξνπνπνίεζε Πξάμεο / Σξνπνπνίεζε
Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεσλ



Γηθαηνχρνο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο



Δπαιήζεπζε Πξάμεσλ (έιεγρνη)



Γηθαηνχρνο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο,
Οκάδα Διέγρνπ



Πιεξσκή Πξάμεσλ



Γηθαηνχρνο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο,
Τπφινγνο



Αλάθιεζε Πξάμεο



Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο



Αλάθηεζε



Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο



Οινθιήξσζε Πξάμεο / Πξάμεσλ



Γηθαηνχρνο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο



Μαθξνρξφληεο Τπνρξεψζεηο



Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο,



Γηαζχλδεζε κε ηξίηα ζπζηήκαηα



πζηήκαηα



Αλαθνξέο



Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο

6.8.4 ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΠΚΕ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ- ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ
6.8.4.1 ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΠΚΕ με ηο ΟΠ ΕΠΑ
Σν ΠΚΔ δηαζπλδέεηαη κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (ΟΠ ΔΠΑ) θαη απνζηέιιεη ην ζχλνιν
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο
θαλνληζκνχο ησλ ΔΓΔΣ.
Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΑ θαη ηεο ΜΟΓ αε, έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δχν ζπζηεκάησλ, ψζηε δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη ζην ΠΚΔ, λα ηξνθνδνηνχλ
άκεζα ην ΟΠ ΔΠΑ (θαη αληίζηξνθα εθφζνλ απαηηείηαη) θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε κείσζε ηνπ
δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη ηεο πηζαλφηεηαο ζθαικάησλ ή θαζπζηεξήζεσλ. Σα δεδνκέλα βαζίδνληαη ζηα
έληππα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, πνπ
ζρεηίδεηαη κε θξαηηθέο εληζρχζεηο.
ηνλ θάησζη πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη θχξηεο δηαδηθηπαθέο ζπζρεηίζεηο ηνπ ΠΚΔ κε ην ΟΠ ΔΠΑ:
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΚΕ

Διαζύνδεζη με ΟΠ ΕΠΑ (web service)



Γεκηνπξγία Πξνθήξπμεο/
Πξφζθιεζεο



Δηζαγσγή νξηζηηθήο πξφζθιεζεο ζην ΟΠ ΔΠΑ θαη
απφδνζε ΑΑ ΟΠ πξφζθιεζεο πξηλ ηελ έθδνζή ηεο.



Έγθξηζε ηεο αίηεζεο
ρξεκαηνδφηεζεο – Απφθαζε
Έληαμεο Πξάμεσλ



Δηζαγσγή Σερληθνχ Γειηίνπ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ
έθδνζε Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεσλ ζην ΟΠ



Γεκηνπξγία Γειηίνπ Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο
Πξνφδνπ Πξάμεο







Σξνπνπνίεζε Πξάμεο/
Σξνπνπνίεζε Απφθαζεο
Έληαμεο Πξάμεσλ



Δλεκέξσζε Σερληθνχ Γειηίνπ θαη, θαηά πεξίπησζε,
ηξνπνπνίεζε Απφθαζεο έληαμεο Πξάμεσλ



Γειηίν Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνφδνπ Πξάμεο

Δπαιήζεπζε Πξάμεο



Γειηίν Γήισζεο Γαπάλεο



Γειηίν Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνφδνπ Πξάμεο



Γειηίν Γήισζεο Γαπάλεο



Γειηίν Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνφδνπ Πξάμεο



Δλεκέξσζε Σερληθνχ Γειηίνπ θαη, θαηά πεξίπησζε,

Πιεξσκή Πξάμεο
Απέληαμε/ Αλάθιεζε Πξάμεο

ηξνπνπνίεζε Απφθαζεο έληαμεο Πξάμεσλ


Γειηίν Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνφδνπ Πξάμεο



Γειηίν Καηαρψξεζεο Γηνξζψζεσλ



Αλάθηεζε



Γειηίν Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνφδνπ Πξάμεο



Οινθιήξσζε Πξάμεο/



Βεβαίσζε Οινθιήξσζεο Πξάμεσλ

Πξάμεσλ



Γειηίν Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνφδνπ Πξάμεο

6.8.4.2 ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΠΚΕ με ηο ύζηημα ώπεςζηρ Κπαηικών Ενιζσύζεων
Σν ΠΚΔ δηαζπλδέεηαη ζχζηεκα ζψξεπζεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζην νπνίν εηζάγνληαη φιεο νη
εληζρχζεηο (εζληθέο θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο) κε ζηφρν λα ειέγρνληαη ηα φξηα ζψξεπζεο ζχκθσλα
κε ηνπο θαλφλεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.
6.8.4.3 ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΠΚΕ με άλλα ζςζηήμαηα
Πέξα απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ην ΠΚΔ έρεη ήδε δηαζπλδεζεί ή βξίζθεηαη ζηελ θάζε αλάπηπμεο
δηαζπλδέζεσλ κε έλα πιήζνο απφ άιια ζπζηήκαηα. ηελ παξνχζα ελφηεηα αλαθέξνληαη θάπνηα
ζεκαληηθφηεξα, εληειψο ελδεηθηηθά.
 Η δηαζχλδεζε κε ην TAXIS, γηα ηελ άληιεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα
ζηνηρεία ηνπ κεηξψνπ ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ κε ζηφρν ηελ πξνζπκπιήξσζε απηψλ.
 Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο SARI (State Aid Registry) θαη ην State Aid
Transparency Module απνηεινχλ ηα Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο ΔΔ ζηα νπνία δεκνζηνπνηνχληαη
ηφζν θαζεζηψηα ελίζρπζεο φζν θαη πξάμεηο άλσ ησλ 500.000 Δπξψ. Η δηαζχλδεζε κε απηά ηα
ζπζηήκαηα ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε web services κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ψξεπζεο.
6.8.4.4 ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΚΕ
Σν ΠΚΔ ζηφρν έρεη ηελ πεξίνδν 2014-2020 λα δηεπθνιχλεη ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ζηελ
ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο αμηνπνηψληαο φιεο ηηο δηαζέζηκεο δηαδηθηπαθέο
δηαζπλδέζεηο κε ηξίηα ζπζηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ. Έηζη, ην ΠΚΔ δίλεη έκθαζε ζηνλ θαλφλα ηεο
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κνλαδηθφηεηαο θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο απφ ζπζηήκαηα πνπ ηελ έρνπλ σο πξσηνγελή
πιεξνθνξία θαη πξν-ζπκπιεξψλνληαο ηελ ζην ΠΚΔ πξνζηαηεχνληαο ηνλ δπλεηηθφ δηθαηνχρν απφ ην
λα θάλεη ιάζε. Οη δηαζπλδέζεηο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζπληεξνχληαη θαη βειηηψλνληαη, πξνζαξκνδφκελεο
ζηηο αιιαγέο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ ελψ λέεο
δηαδηθαζίεο ζα γίλνληαη δηαζέζηκεο κε ηελ σξίκαλζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο.
Όζνλ αθνξά ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ΠΚΔ, θξίλεηαη απαξαίηεηα ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο
θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηεο ςεθηαθήο ζπλνρήο (e-cohesion3), αιιά θαη ε ελαξκφληζε κε ηηο βέιηηζηεο
πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Σα ζπζηήκαηα κε ηα νπνία γίλεηαη δηαζχλδεζε κπνξεί λα αλήθνπλ ζε Τπνπξγεία ή ζπγθεθξηκέλεο
Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ελψ νη ηξφπνη δηαζχλδεζεο κπνξεί λα
πνηθίινπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ην πεξηερφκελν θαη ηηο αλάγθεο ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα
επηδηψθεηαη ε πινπνίεζε ζεκαληηθψλ δηαζπλδέζεσλ είηε κε ζπζηήκαηα πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη
ρξφληα (πρ ΟΠ ΔΠΑ, Taxis) είηε κε λεψηεξα ζπζηήκαηα ησλ νπνίσλ ε απηνκαηνπνηεκέλε
εμσζηξέθεηα βξίζθεηαη αθφκα ζε θάζε αλάπηπμεο (πρ ΓΔΜΗ, ΟΠ ΙΚΑ). ην αθφινπζν ζρήκα θαίλεηαη
κηα αληηπξνζσπεπηηθή αιιά φρη πεξηνξηζηηθή εηθφλα ηεο ζρεδηαδφκελεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΠΚΔ
κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.

3

http://www.interact-eu.net/e_cohesion/e_cohesion/512/12238
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Grants – Tax Incentives
Central Government Management
Systems

EPANEK

Investement Law
TAXIS

Bank Of Greece

Social Fund
Social Security System

OAED

EU Systems
Public Investment Program

Social Economy

Uses

R&D

State Aid Management Information System
(SAMIS)

GSRT

Beneficiary

State Aid
Cumulation System (SACS)

SARI

RIS
Greek Structural Funds Systems

Agri - Fisheries

Agriculture

OPS ESPA

EU SFC
Fisheries
OPS PAA
Loans – Guarantees
ETEAN

BANKS

Διάγπαμμα 6.8.4.4.1 ρεδηαδφκελε Γηαζχλδεζε ΠΚΔ θαη άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα

6.8.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΜΕ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΕΠΑΛΗΘΕΤΕΣΑΙ Η ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ
ΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣOY ΠΚΕ
6.8.5.1 σεδιαζμόρ και πιζηοποίηζη ηος ΠΚΕ ζε θέμαηα αζθαλείαρ
Σν ΠΚΔ δηαζέηεη χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ ην νπνίν δνκείηαη ζηηο αθφινπζεο
πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο:










Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή
Πνιηηηθή

Γηαρείξηζεο δηθαησκάησλ ρξεζηψλ
δηαρείξηζεο ξφισλ
δηαρείξηζεο θσδηθψλ πξφζβαζεο
ιήςεο θαη δηαηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο
Απφθηεζεο, Αλάπηπμεο θαη Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ θαη Δθαξκνγψλ
Γηαρείξηζεο Γηθηπαθψλ πφξσλ (Αζθάιεηαο Internet θαη Ηιεθηξνληθήο Αιιεινγξαθίαο)
Γηαβάζκηζεο θαη Πξνζηαζίαο Πιεξνθνξηαθψλ Πφξσλ
Απνδεθηήο Υξήζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (audit)
Δληνπηζκνχ Αδπλακηψλ θαη Γηεμαγσγήο Διέγρσλ Αζθάιεηαο

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΠΚΔ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ζε
νξγαλσηηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν:




Σελ Δκπηζηεπηηθφηεηα θαη ην Απφξξεην Πιεξνθνξηψλ
Σελ Αθεξαηφηεηα Γεδνκέλσλ
Σε Γηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο

Σέινο, βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ISO 27000, ζην
ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα.
419

6.8.5.2 Αζθάλεια Ππόζβαζηρ Δεδομένων
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη λα γίλεηαη
απνθιεηζκφο πξφζβαζεο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, εθαξκφδεηαη πνιηηηθή εμνπζηνδνηεκέλεο
πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ:






Γπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ θαη σθεινπκέλσλ
Φνξέσλ Γηαρείξηζεο (Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο – ΔΤΓ θαη Δλδηάκεζνη Φνξείο – ΔΦ)
Αμηνινγεηψλ
Διεγθηψλ
Τπνιφγσλ

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΠΚΔ γηα ηελ αζθαιή πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ θαη
γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

6.8.5.3 Ππόζβαζη ζηο ΠΚΕ
Πποαπαιηούμενα για ηην Ππόζβαζη ζηο ΠΚΕ
Γηα ηε ζχλδεζε ρξήζηε ζην ΠΚΔ απαηηείηαη ε ρξήζε Web browser θαη ε ζχλδεζε ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε HTTP://WWW.EPENDYSEIS.GR/MIS
ηε ζπλέρεηα δεηείηαη ε ζπκπιήξσζε δεχγνπο θσδηθνχ πξφζβαζεο θαη ζπλζεκαηηθνχ πνπ ζα πξέπεη λα
έρεη πξνκεζεπηεί ν ρξήζηεο θαηφπηλ ζρεηηθήο Αίηεζεο Απφδνζεο Γηθαησκάησλ Πξφζβαζεο. Η
δηαδηθαζία γηα ηνπο δπλεηηθά δηθαηνχρνπο γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθήο αίηεζεο. Η δηαδηθαζία γηα ηα
ζηειέρε δηαρείξηζεο (ρξήζηεο ΔΦΓ, αμηνινγεηέο, ειεγθηέο) γίλεηαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ψζηε λα επηηξέπεηαη ε δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο, εθαξκνγέο ή
πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηνπο απνδνζέληεο ξφινπο.

Αςθενηικοποίηζη και Έλεγσορ Ππόζβαζηρ Υπηζηών
Η πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην ΠΚΔ γίλεηαη κε πνιηηηθή κνλαδηθνχ ζεκείνπ πξφζβαζεο ελψ
εθαξκφδεηαη έιεγρνο ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ κεξψλ κηαο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε
ρξήζε θσδηθνχ πξφζβαζεο / ζπλζεκαηηθνχ γηα εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε.

Διαδικηςακή Ππόζβαζη ζηο ΠΚΕ
Η πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην ΠΚΔ είλαη εθηθηή κέζσ δηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο κε ηε κνξθή Web
θνξκψλ γηα Γηθαηνχρνπο θαη Φνξείο Γηαρείξηζεο.
Γηα ηελ πξφζβαζε ζην ΟΠ ΔΠΑ κέζσ θιήζεο δηαδηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ ππνζηεξίδνληαη ζχγρξνλεο
ηερληθέο θαη πξσηφθνιια αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν WS-Security θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
ππεξεζίαο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε.

Καηαγπαθή Ππόζβαζηρ (logging)
Σν ΠΚΔ ππνζηεξίδεη ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζε απηφ κε ηξφπν
πνιππαξακεηξηθφ γηα θάζε ελέξγεηα. Δλδεηθηηθά ππνζηεξίδεηαη ε θαηαγξαθή ελεξγεηψλ ζε επίπεδν:


Τπνβνιήο, Αμηνιφγεζεο, ηξνπνπνίεζεο θιπ



Καη θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:



Κσδηθφο ρξήζηε ζην ΠΚΔ
Ηκεξνκελία ελέξγεηαο
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Κσδηθφο ελέξγεηαο

6.8.5.4 Επιμέποςρ Υαπακηηπιζηικά Αζθαλείαρ ΠΚΕ
Εμπιζηεςηικόηηηα (confidentiality)
Σν ΠΚΔ δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή
πξφζβαζεο θαη δηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ, ψζηε ε πιεξνθνξία λα δηαηίζεηαη κφλν ζε
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο.
Δπηπιένλ, γηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ή επαίζζεηνπ ραξαθηήξα πνπ ηεξνχληαη ζην ΠΚΔ,
εθαξκφδεηαη πνιηηηθή δηαρσξηζκνχ/απνκφλσζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκα
κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη ζε πεξηνξηζκέλν πιήζνο, εηδηθά δηαπηζηεπκέλσλ ρξεζηψλ.

Ακεπαιόηηηα (integrity)
Η αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ δηαζθαιίδεηαη:


κέζσ ηεο πνιηηηθήο πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ, ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ απφ κε-δηαπηζηεπκέλνπο ρξήζηεο,



κέζσ ηερληθψλ κεραληζκψλ εμαζθάιηζεο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ζπλέπεηαο (consistency) πνπ
απνηξέπνπλ επηζέζεηο δνιηνθζνξάο δεδνκέλσλ (κε εμνπζηνδνηεκέλε αληηγξαθή, κε
εμνπζηνδνηεκέλε θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ θιπ),



κέζσ θαηαγξαθήο ησλ ελεξγεηψλ πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο ζην ζχζηεκα ή ζε αλάθηεζε
επαίζζεησλ δεδνκέλσλ.

Δηδηθφηεξα ππνζηεξίδεηαη ε «κε δπλαηφηεηα άξλεζεο ζπκκεηνρήο» (non-repudiation), ψζηε ν
ρξήζηεο λα κε κπνξεί λα αξλεζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα. Απηφ επηηπγράλεηαη
κε ηνλ θαηάιιειν κεραληζκφ θαηαγξαθήο ησλ θηλήζεσλ ησλ ρξεζηψλ.
Έρεη πινπνηεζεί ε ηερληθή ππνδνκή, ε νπνία ζρεδηάδεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζην κέιινλ, γηα ηελ
παξνρή απφ ην ΠΚΔ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλσλ εγγξάθσλ ψζηε λα πξνθχπηεη ε αμηνπηζηία ηεο πεγήο
παξαγσγήο ηνπ εγγξάθνπ.

Διαθεζιμόηηηα ζςζηήμαηορ
Οη ππνδνκέο ηνπ ΠΚΔ ζε εμνπιηζκφ εμππεξεηεηψλ, απνζεθεπηηθψλ κέζσλ θαη δηθηχσλ δηέπνληαη απφ
ραξαθηεξηζηηθά απνθπγήο κνλαδηθνχ ζεκείνπ αζηνρίαο κε ρξήζε πεξίζζησλ (redundant) πφξσλ. Έλα
κεγάιν κέξνο ηεο ππνδνκήο βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ησλ εηθνληθψλ κεραλψλ (virtual servers), κε
ηελ νπνία, φρη κφλν δηακνηξάδεηαη ν θφξηνο ζε πνιιέο κεραλέο, αιιά θαη ζε πεξίπησζεο αζηνρίαο κηαο
κεραλήο, απηφο κεηαθέξεηαη απηφκαηα ζε άιιεο, ρσξίο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο.
Με ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ θαη κε ρξήζε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ηερληθήο θχζεο
(δηαγλσζηηθά, ζπζηεκαηηθή ιήςε θαη δηαρείξηζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο) θαη νξγαλσηηθήο (ζπληήξεζε)
εμαζθαιίδεηαη ε πςειή δηαζεζηκφηεηα ηνπ ΠΚΔ.

Διασωπιζμόρ Καθηκόνηων
Σν ΠΚΔ δηέπεηαη απφ έλα ζχλνιν ξφισλ πνπ εγγπψληαη ην δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ, κεηαμχ ησλ
δηθαηνχρσλ, ησλ Δλδηάκεζσλ θνξέσλ δηαρείξηζεο, ησλ αμηνινγεηψλ, ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ Αξρψλ
Γηαρείξηζεο. Δπίζεο, κέζσ ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο εμαζθαιίδεηαη θαη ν δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ
θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ίδηαο νξγαλσηηθήο δνκήο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7 - Απόφαςη ςύςταςησ και ςυγκρότηςησ Ομϊδασ εργαςύασ
ςχετικϊ με την εκπλόρωςη τησ αιρεςιμότητασ ‘’τατιςτικϊ
ςυςτόματα και δεύκτεσ αποτελεςμϊτων’’ και την ανϊπτυξη επικαιροπούηςη του Ενιαύου υςτόματοσ Δεικτών ΕΠΑ
2014-2020.

Αρ.Ρρ. 48377/ΕΥΣΣΑΑΡ 2781/1-10-2014

ΑΡΟΦΑΣΘ
Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ
Ζχοντασ υπόψθ:
1.
Ψο άρκρο 90 του «Ξϊδικα Ροµοκεςίασ για τθν Ξυβζρνθςθ και τα Ξυβερνθτικά όργανα» που
κυρϊκθκε µε το άρκρο πρϊτο του Υ.∆. 63/2005 (ΦΕΞ 98/Α/22.4.2005).
2.
Ψο Υ.∆. 118/2013 (ΦΕΞ 152/Α’/25.06.2013) «Ψροποποίθςθ του Υ.∆. 85/2012 (Α’ 141), Μδρυςθ
Ωπουργείου Ωποδοµϊν, Πεταφορϊν και ∆ικτφων και Ωπουργείου Υολιτιςµοφ και Ακλθτιςµοφ
και µετονοµαςία των Ωπουργείων Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Ωποδοµϊν, Πεταφορϊν
και ∆ικτφων και Υαιδείασ και Κρθςκευµάτων, Υολιτιςµοφ και Ακλθτιςµοφ, ςε Ωπουργείο
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και ςε Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευµάτων
αντιςτοίχωσ»
3.
Ψο Υ.∆. 89/2014 (ΦΕΞ 134/10.06.2014) «∆ιοριςµόσ Ωπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Ωπουργϊν και
Ωφυπουργϊν»
4.
Ψο Υ.Δ. 34658/4.7.2013 (ΦΕΞ 1825/4.07.2014) «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτουσ Ωφυπουργοφσ
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ»
5.
Ψο Υ.∆. 117/2012 (ΦΕΞ 202/Α’/19.10.2012) περί µετονοµαςίασ τθσ Γενικισ Γραµµατείασ
Επενδφςεων και Ανάπτυξθσ ςε Γενικι Γραµµατεία ∆θµοςίων Επενδφςεων-Εκνικοφ
Χτρατθγικοφ Υλαιςίου Αναφοράσ (ΕΧΥΑ)
6.
Ψο Υ.Δ. 116/2014 (ΦΕΞ 185/3.9.2014) «Σργανιςμόσ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ».
7.
Ψθν ΞΩΑ αρ. 34126/4007/30.07.2012 του Υρωκυπουργοφ και του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ, Ωποδοµϊν, Πεταφορϊν & ∆ικτφων (ΦΕΞ αρ. 362/ 30-7-2012), περί
διοριςµοφ του κ. Γεωργίου Γιαννοφςθ ωσ Γενικοφ Γραµµατζα Επενδφςεων & Ανάπτυξθσ του
Ωπουργείου.
8.
Ψο Ρ. 3614/2007 «∆ιαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρµογι αναπτυξιακϊν παρεµβάςεων για τθν
προγραµµατικι περίοδο 2007−2013» (ΦΕΞ 267/Α/3.12.2007), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει
9.
Ψθν υπ’ αρικµ. 35257/17.10.2001 (ΦΕΞ 1352/Βϋ/17.10.2001) κοινι υπουργικι απόφαςθ, όπωσ
αυτι τροποποιικθκε µε τισ υπ’ αρικµ. 61028/18.9.2003/ (ΦΕΞ 1364/B;/23.9.2003,
47533/∆ΛΣΕ1250/2.12.2004, 13992/ΕΩΧΧΑΑΥ 1109/30.3.2006 και 4168/ΕΩΧΧΑΑΥ 166/29
/2008 (ΦΕΞ 333/Β/29.2.2008) κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ Χφςταςθ Ειδικισ
Ωπθρεςίασ Χτρατθγικισ, Χχεδιαςµοφ και Αξιολόγθςθσ Αναπτυξιακϊν Υρογραµµάτων, και
ιςχφει
10. Ψον Ξανονιςμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 17 θσ
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11.
12.
13.

Δεκεμβρίου 2013 (Υαράρτθμα XI).
Ψο εγκεκριμζνο από τθν Ε. Επιτροπι ΕΧΥΑ (Χφμφωνο Εταιρικισ Χχζςθσ 2014-2020, Υαράρτθμα
III).
Ψο υπ.αρικμ. 20109/ΕΩΧΧΑΑΥ 1422/29.4.2014 ζγγραφο οδθγιϊν τθσ ΕΩΧΧΑΑΥ για τθν
ανάπτυξθ του Ενιαίου Χυςτιματοσ Δεικτϊν ΕΧΥΑ 2014-2020.
Ψθν. υπ’αρικμ.28843/ΕΩΧΧΑΑΥ 1721/10.6.2014 πρόςκλθςθ οριςμοφ μελϊν ςτθν ομάδα
εργαςίασ για τθν εκπλιρωςθ τθσ αιρεςιμότθτασ ‘’Χτατιςτικά ςυςτιματα και δείκτεσ
αποτελεςμάτων’’ και τθν ανάπτυξθ - επικαιροποίθςθ του Ενιαίου Χυςτιματοσ Δεικτϊν ΕΧΥΑ
2014-2020 και τισ ςχετικζσ ειςθγιςεισ των υπουργείων Εργαςίασ και Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ
και Υρόνοιασ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων, Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ.

Ψο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ αυτισ τθσ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ του δθµοςίου.

ΑΡΟΦΑΣΛΗΟΥΜΕ
1. Ψθ ςφςταςθ και ςυγκρότθςθ οµάδασ εργαςίασ µε τίτλο «Σµάδα εργαςίασ ςχετικά µε τθν
εκπλιρωςθ τθσ αιρεςιμότθτασ Χτατιςτικά ςυςτιματα και δείκτεσ αποτελεςμάτων και τθν ανάπτυξθ επικαιροποίθςθ του Ενιαίου Χυςτιματοσ Δεικτϊν ΕΧΥΑ 2014-2020».
2. Ψο αντικείμενο τθσ οµάδασ εργαςίασ κακορίηεται ωσ εξισ:
α.
Θ κατάρτιςθ του Ενιαίου Χυςτιματοσ Δεικτϊν ΕΧΥΑ 2014-2020, για το Eυρωπαϊκό Kοινωνικό
Tαμείο, το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και το Ψαμείο Χυνοχισ, κακϊσ και
ο ςυντονιςμόσ με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό
Ψαμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ, κακϊσ και
β.
Σ ςυντονιςμόσ και θ εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ για τθν εκπλιρωςθ τθσ γενικισ εκ των
προτζρων αιρεςιμότθτασ ‘’Χτατιςτικά ςυςτιματα και δείκτεσ αποτελεςμάτων’’ του ΕΧΥΑ ςε
ότι αφορά ςτο ΕΞΨ, το ΕΨΥΑ και το Ψαμείο Χυνοχισ (όπωσ αποτυπϊνεται ςτο Χφμφωνο
Εταιρικισ Χχζςθσ 2014-2020, Υαράρτθμα III),
ςε ςυνεργαςία με τισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων του νζου ΕΧΥΑ.
3. Ωσ µζλθ τθσ ανωτζρω Σµάδασ Εργαςίασ ορίηονται οι εξισ:
Ωπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ
 Οεονάρδοσ Ξαντςόσ, ςτζλεχοσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΧΧΑΑΥ, ωσ ςυντονιςτισ
 Χμαράγδα Ηθςοποφλου, ςτζλεχοσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΧΧΑΑΥ
 Ξαλλιόπθ Πθτςοφλα, ςτζλεχοσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΧΧΑΑΥ
 Γιάννθσ Δθμθτρζλοσ, ςτζλεχοσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΧΧΑΑΥ
 Λουλία Ξονδφλθ, ςτζλεχοσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΧΧΑΑΥ
 Παρία-Χριςτίνα Πακρανδρζου, ςτζλεχοσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΧΧΑΑΥ








Αικατερίνθ Πάρα, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Ε τθσ ΕΩΧ
Χτυλιανι Αλεξοποφλου, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΧ
Ρίκθ Χχοινά, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Γ τθσ ΕΩΧ
Οουκάσ Ακαναςάκθσ, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Γ τθσ ΕΩΧ
Χριςτοσ Πποφρασ, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Δ τθσ ΕΩΧ
Ξλεάνκθσ Φοκίδθσ, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Δ τθσ ΕΩΧ
Ζλςα Ποναςτθρίδου, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Ε τθσ ΕΩΧ



Ελζνθ Χριςτοποφλου, ςτζλεχοσ Πονάδασ Αϋτθσ ΕΩ ΣΥΧ
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 Δθμιτριοσ Χπόντασ, ςτζλεχοσ Πονάδασ Βϋτθσ ΕΩ ΣΥΧ, με αναπλθρωτι τον κο Χατηθδάκθ
Χαράλαμπο



Ξυριακίδου Εφθ ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΚΩ
Γερογιαννάκθ Χοφία ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Γ τθσ ΕΩΚΩ

Ωπουργείο Εργαςίασ, Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Υρόνοιασ
 Πιράντα Κεωδοροποφλου, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Γ τθσ ΕΩΧΕΞΨ
 Γιάννθσ Φουγιαξισ, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Α τθσ ΕΩΧΕΞΨ
 Εμμανουζλα Ξουροφςθ, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΧΕΞΨ


Άννα Ξαρόκθ, ςτζλεχοσ τθσ μονάδασ Α τθσ ΕΩΔ ΕΥΑΡΑΔ

Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων
 Ξϊςτασ Αποςτολόπουλοσ, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ ΒϋΕΩΔ ΥΑΑ
 ενοφϊν Ξοχυλάσ, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ ΓϋΕΩΔ ΥΑΑ
 Χοφία Χατηθπαντελι, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ ΑϋΕΩΔ ΥΑΑ
 Ευαγγελία Πθνά, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Α’ ΕΩΔΕΥ ΑΟΛΕΛΑΧ
Για τθν υποςτιριξθ ςε κζματα εκνικϊν ςτατιςτικϊν που ςυνδζονται με τισ 11 Κεματικζσ
Υροτεραιότθτεσ του ΕΧΥΑ (όπωσ θ υποςτιριξθ ςτο ςχεδιαςμό και διεξαγωγι δειγματολθπτικϊν
ερευνϊν για τθν ποςοτικοποίθςθ δεικτϊν αποτελζςματοσ του ΕΞΨ, θ υποςτιριξθ για τθ διαςφάλιςθ
ςτατιςτικισ επικφρωςθσ των δεικτϊν αποτελζςματοσ ςφμφωνα με το Υαράρτθμα II.7 του
Ξανονιςμοφ ΕΞ 1303/2013 και θ ςταδιακι κάλυψθ ελλείψεων που ενδεχομζνωσ να προκφψουν ςε
ςτατιςτικά ςτοιχεία) ςτισ ανωτζρω ομάδα δφναται να εκπροςωπείται και θ Ελλθνικι Χτατιςτικι
Αρχι (ΕΟΧΨΑΨ).
Χτισ ςυνεδριάςεισ τθσ ομάδασ εργαςίασ δφνανται να προςκαλοφνται και εκπρόςωποι άλλων
υπουργείων ςφμφωνα με τθν ανά τομζα επεξεργαςία του Ενιαίου Χυςτιματοσ Δεικτϊν.
Θ διάρκεια λειτουργίασ τθσ Σµάδασ Εργαςίασ ορίηεται µζχρι τισ 30/06/2016, δυναµζνθσ να
παρατακεί µε απόφαςθ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ.
Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ

Ο. ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΡΟΥΛΟΣ
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