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ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΤΝΟΧΗ
Σο Ενιαύο ύςτημα Παρακολούθηςησ Δεικτών ΕΠΑ 2014 – 2020 καταρτύςτηκε με
ςτϐχο την ολοκληρωμϋνη ανταπϐκριςη ςτισ απαιτόςεισ των Κανονιςμών των Ευρωπαώκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Σαμεύων (ΕΔΕΣ) ςχετικϊ με τουσ δεύκτεσ των
προγραμμϊτων 2014-2020. Παρϊλληλα, το κεύμενο του Ενιαύου υςτόματοσ αποτελεύ
το κεύμενο αναφορϊσ για την κϊλυψη των απαιτόςεων τησ Γενικόσ εκ των προτϋρων
αιρεςιμϐτητασ 7 «τατιςτικϊ ςυςτόματα και δεύκτεσ αποτελεςμϊτων» ϐπωσ αυτϋσ ϋχουν περιγραφεύ ςτο χϋδιο Δρϊςησ που ϋχει ενςωματωθεύ ςτα εγκεκριμϋνα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα. Οι προβλϋψεισ του Ενιαύου υςτόματοσ Παρακολοϑθηςησ Δεικτών ϋχουν εφαρμογό ςε ϐλα τα Προγρϊμματα που ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ τα Σαμεύα ΕΣΠΑ, Σαμεύο υνοχόσ, ΕΚΣ και ΕΣΘΑ.
Σο Ενιαύο ϑςτημα Παρακολοϑθηςησ Δεικτών ϋχει δυναμικϐ χαρακτόρα και δϑναται να
επικαιροποιεύται και να εμπλουτύζεται κατϊ τη διϊρκεια τησ προγραμματικόσ περιϐδου
2014 - 2020. Σο Ενιαύο ϑςτημα Παρακολοϑθηςησ Δεικτών αποτελεύ το βαςικϐ εργαλεύο τησ Εθνικόσ Αρχόσ υντονιςμοϑ και ϐλων των Ειδικών Τπηρεςιών και των Ενδιϊμεςων Υορϋων ςχετικϊ με τα θϋματα των δεικτών ςτο πλαύςιο τησ παρακολοϑθηςησ
των Προγραμμϊτων καθώσ και τησ υποβολόσ των Ετόςιων Εκθϋςεων Τλοπούηςησ των
Ε.Π. και των Εκθϋςεων Προϐδου του ΕΠΑ 2014 – 2020.
Σο κεύμενο περιλαμβϊνει τισ προβλϋψεισ, τισ διαδικαςύεσ και τισ κατευθύνςεισ που
αφοροϑν την παρακολοϑθηςη των δεικτών εκροών και αποτελεςμϊτων με βϊςη τα
προγραμματικϊ δεδομϋνα ςε επύπεδο Ωξονα Προτεραιϐτητασ/Σαμεύου/κατηγορύασ Περιφϋρειασ ϐλων των Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων ϐπωσ αυτϊ ϋχουν ειςαχθεύ ςτην
βϊςη δεδομϋνων SFC2014 τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ.
Κϑριο ςτοιχεύο του ςυςτόματοσ παρακολοϑθηςησ των δεικτών για την εξαςφϊλιςη τησ
ποιϐτητασ και τησ ςτατιςτικόσ επικϑρωςησ των δεδομϋνων, αποτελεύ η ςυμπλόρωςη
του Δελτύου Σαυτότητασ Δεύκτη (Δ.Σ.Δ) για κϊθε δεύκτη εκροών ό αποτελϋςματοσ,
επιχειρηςιακϐ ό πρϐςθετο και η ειςαγωγό του ςτο ΟΠ. Η πρϐβλεψη για την παρακολοϑθηςη των δεικτών αποτυπώνεται ςτο ΔΕ ςτισ λειτουργικϋσ περιοχϋσ που αφοροϑν
την Επιλογό και Ϊγκριςη Πρϊξεων και την Παρακολούθηςη και Επαλόθευςη Πρϊξεων. ημαντικϐ ςτοιχεύο του ςυςτόματοσ παρακολοϑθηςησ εύναι το γεγονϐσ, ϐτι ςτισ
προςκλόςεισ εύναι υποχρεωτικϐ να περιλαμβϊνονται οι δεύκτεσ του εγκεκριμϋνου Ε.Π.
που αντιςτοιχοϑν ό ςυνδϋονται με τισ προκηρυςςϐμενεσ πρϊξεισ ςϑμφωνα και με τη
λογικό παρϋμβαςησ του Ε.Π. Για τη ςυμπλόρωςη των τιμών βϊςησ και ςτϐχου των δεικτών ςτισ προςκλόςεισ, η ΔΑ/ΕΥ ςυμβουλεϑεται τα Δελτύα Σαυτϐτητασ των αντύςτοιχων δεικτών.
Ο Δικαιοϑχοσ υποβϊλλει ηλεκτρονικϊ την αύτηςη χρηματοδϐτηςησ που ςυνοδεϑεται
απϐ το ϋντυπο του Σεχνικού Δελτύου Πρϊξησ (ΣΔΠ) ϐπου αιτιολογεύ τη ςυμβολό τησ
προτεινϐμενησ πρϊξησ ςτην επύτευξη των ειδικών ςτϐχων και των δεικτών αποτελϋςματοσ ϐπωσ αυτού ϋχουν προςδιοριςτεύ ςτην Πρϐςκληςη. Η παρακολοϑθηςη τησ επύτευξησ των ςτϐχων των δεικτών ςϑμφωνα και με το χρονοδιϊγραμμα ολοκλόρωςησ τησ
πρϊξησ, αποτυπώνεται απϐ το δικαιοϑχο ςτο Δελτύο Δόλωςησ Επύτευξησ Δεικτών
Πρϊξησ. Σο Δελτύο αυτϐ υποβϊλλεται απϐ το Δικαιοϑχο τουλϊχιςτον μια φορϊ κϊθε
ϋτοσ. Η επαλόθευςη τησ προϐδου επύτευξησ των δεικτών τησ πρϊξησ απϐ τη ΔΑ αποτυπώνεται ςτο Δελτύο Διοικητικόσ Επαλόθευςησ Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ, το οπούο ςυμπληρώνει η ΔΑ ηλεκτρονικϊ εντϐσ ςυγκεκριμϋνησ προθεςμύασ, ςϑμφωνα με τα
οριζϐμενα ςτο ΔΕ.
Για την παρακολοϑθηςη του Πλαιςύου Επιδόςεων των Ε.Π εφαρμϐζονται οι διαδικαςύεσ παρακολοϑθηςησ των δεικτών.
ήλεσ οι απαραύτητεσ πληροφορύεσ τροφοδοτοϑν τουσ δεύκτεσ, αποθηκεϑονται ςτο ΟΠ,
προκειμϋνου να επιτρϋπεται η παραγωγό ςχετικών αναφορών.

1

Για να διαφαλιςτεύ ϐτι ϐλεσ οι πρϊξεισ που χρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΠΑ 2014 –
2020 χρηςιμοποιοϑν δεύκτεσ που περιλαμβϊνονται ςε ϋνα αποτελεςματικϐ ςϑςτημα
δεικτών, εφαρμϐζεται η διαδικαςύα του HELPDESK. τϐχοσ τησ διαδικαςύσα αυτόσ εύναι
η παροχό υποςτόριξησ ςτισ ΔΑ ςε θϋματα ορθόσ χρόςησ και μϋτρηςησ των δεικτών με
βϊςη τισ ειδικϋσ απαιτόςεισ των ΕΔΕΣ καθώσ και ο ϋλεγχοσ του πυρόνα δεικτών του
ΟΠ.
Η αρμοδιϐτητα παρακολοϑθηςησ και μϋτρηςησ των δεικτών εκροόσ των Ε.Π. εμπύπτει
ςτην ευθϑνη τησ Μονϊδασ Α1 τησ κϊθε Διαχειριςτικόσ Αρχόσ (ΔΑ) ό τησ αντύςτοιχησ
δομόσ του κϊθε Ενδιϊμεςου Υορϋα (ΕΥ) ςτον οπούο ανατύθεται η διαχεύριςη μϋρουσ
του Ε.Π., η οπούα αςκεύται υπϐ την εποπτεύα τησ ΔΑ.
Αρμϐδια υπηρεςύα για το ςχεδιαςμϐ, την επικαιροπούηςη και την εφαρμογό των ρυθμύςεων του υςτόματοσ για ϐλα τα ΕΔΕΣ εύναι η Μονϊδα Β’ «χεδιαςμοϑ και Αξιολϐγηςησ» τησ ΕΤΑ με τη ςυνδρομό και τη ςυνεργαςύα τησ ΕΤΕΚΣ και ϐλων των εμπλεκομϋνων Τπηρεςιών (ΕΤΘΤ, ΕΤ ΟΠ, ΕΤ ΕΠΑΛθ, ΕΤ ΠΑΑ).
Σο Ενιαύο ύςτημα Παρακολούθηςησ Δεικτών 2014 – 2020 εγκρύθηκε με την υπ’
αριθμ. Απόφαςη 66427/ΕΤΑ 1388/14-6-2017 του Γενικού Γραμματϋα Δημοςύων Επενδύςεων – ΕΠΑ.
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SUMMARY
The “Integrated Monitoring System for Indicators 2014 – 2020” was structured in order
to cover in an integrated way all the requirements of the regulations of European Structural and Investment Funds concerning the indicators of Programmes 2014-2020.
Moreover, the Integrated Monitoring System is the reference document for fulfilling the
requirements of the criteria of the general Ex ante Conditionality 7 "Statistical systems
and result indicators" according to the Action Plans incorporated in the approved Operational Programs.
The provisions of the Integrated Monitoring System are applicable to all Operational
Programmes co financed by the ERDF, the Cohesion Fund, the ESF and the EMFF. The
Integrated Monitoring System is a document that can be updated and enriched during
the programming period 2014-2020 and it is the basic tool for the National Coordination
Authority of the Ministry of Economy and Development, the Managing Authorities of the
OPs 2014 – 2020 and the Intermediate Bodies for all issues concerning the indicators
within the framework of the Annual Implementation Report and the PA 2014 – 2020
Progress Report.
The document contains the guidelines and the applicable procedures concerning the
monitoring of the output and the result indicators according to the programming data
(by Priority Axis/Fund/Region Category) as they have been inserted in the SFC2014 database of the European Commission.
The main element of the Integrated Monitoring System for ensuring data quality and
statistical validation, is the Indicator Fiche for each output and result indicator, operational or additional, that has to be filled in and uploaded in the Management Information
System 2014 – 2020 (MIS).
The indicators monitoring is a provision of the Management and Control System (MCS)
incorporated in specific fields of the MCS templates: “Actions selection and approval”
and “Actions Monitoring and Verification”.
All calls for proposals must include at least one O.P. indicator corresponding or linking
to the projects referred in the call according to intervention logic of the O.P. The base
line and the target values of the indicators are reported by the Managing Authorities or
the Implementing Bodies according to the Indicator Fiches of the relevant indicators.
The beneficiary submits electronically the project proposal accompanied by the Project
Fiche, where he justifies the contribution of the proposed action to the specific objectives and the result indicators of the relevant project call. The progress of the indicator
targets is reported by the beneficiary in the Action indicators achievement Fiche, that it
is submitted at least once a year.
The progress verification for the indicators is compulsory for the Managing Authorities
by submitting the “Administrative verification of indicators Fiche”. Concerning the monitoring of the performance framework indicators, the same procedures and rules are implemented. The necessary data for monitoring indicators are stored in the MIS in order
to produce the relevant reports.
For ensuring that all the actions co financed in the framework of PA 2014-2020 use indicators included in an effective indicator system, a HELPDESK procedure is implemented.
Managing Authorities are supported through the HELPDESK for the proper use and
measurement of the indicators. Furthermore, the establishment of this procedure allows
optimum management and control of all indicators introduced in MIS.
The competence for monitoring and measuring the output indicators of each O.P remains in the Managing Authorities or the Intermediate Body.
The Special Service for Strategy, Planning and Evaluation (EYSSA)/Unit “Planning and
Evaluation” of the National Coordination Authority is the competent agent for designing,
3

updating and implementing all settings described in the “Integrated Monitoring System
for Indicators 2014 – 2020” with the support of the Special Service for the Coordination
of the monitoring of ESF actions (EYSEKT), the Special Service for Management Information System (EYOPS), the Special Service for Institutional Support (EYTHY) and the
Managing Authorities for Rural Development Program and the OP “Maritime and Fisheries”.
The “Integrated Monitoring System for Indicators 2014 – 2020” has been approved by
the Decision no 66427/EYSSA 1388/14-6-2017 of the General Secretary for Public Investments & NSRF.
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ΕΙΑΓΨΓΗ
Σο Ενιαύο ύςτημα Παρακολούθηςησ Δεικτών του ΕΠΑ 2014 – 2020 που εγκρύθηκε με την υπ’ αριθμ. Απϐφαςη 66427/ΕΤΑ 1388/14-6-2017 του Γενικοϑ Γραμματϋα Δημοςύων Επενδϑςεων – ΕΠΑ, το οπούο καταρτύςτηκε με ςτϐχο την ολοκληρωμϋνη
ανταπϐκριςη ςτισ απαιτόςεισ των Κανονιςμών των Ευρωπαώκών Διαρθρωτικών και
Επενδυτικών Σαμεύων (ΕΔΕΣ) ςε ςχϋςη με τουσ δεύκτεσ των προγραμμϊτων 2014-2020
και παρϊλληλα αποτελεύ το κεύμενο αναφορϊσ για την κϊλυψη των απαιτόςεων τησ Γενικόσ εκ των προτϋρων αιρεςιμϐτητασ 7 «τατιςτικϊ ςυςτόματα και δεύκτεσ αποτελεςμϊτων» ϐπωσ αυτϋσ ϋχουν περιγραφεύ ςτο χϋδιο Δρϊςησ που ϋχει ενςωματωθεύ ςτα
εγκεκριμϋνα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα (Πύνακασ 1).
το Παρϊρτημα 2, αποτυπώνεται η ςυςχϋτιςη των ενεργειών που ϋχουν ενςωματωθεύ
ςτα εγκεκριμϋνα Προγρϊμματα και αφοροϑν την εκπλόρωςη των απαιτόςεων τησ αιρεςιμϐτητασ με τα ςχετικϊ κριτόρια και τα υποκριτόρια του Οδηγοϑ τησ Ε.Ε. ‘’Guidance
in ex-ante conditionalities for the ESI Funds’’ καθώσ και τα αντύςτοιχα κεφϊλαια του παρϐντοσ εγγρϊφου.
Οι προβλϋψεισ του Ενιαύου υςτόματοσ Παρακολοϑθηςησ Δεικτών ϋχουν εφαρμογό ςε
ϐλα τα Προγρϊμματα που ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ τα Σαμεύα ΕΣΠΑ, Σαμεύο υνοχόσ,
ΕΚΣ και ΕΣΘΑ. ήςον αφορϊ το Πρϐγραμμα Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ που χρηματοδοτεύται
απϐ το ΕΓΣΑΑ, ϋχει ςυμπεριληφθεύ ςυνοπτικό αναφορϊ ςχετικϊ με τισ διαδικαςύεσ παρακολοϑθηςησ των δεικτών καθώσ η γενικό εκ των προτϋρων αιρεςιμϐτητα 7 ϋχει εκπληρωθεύ κατϊ την επύςημη υποβολό του ςτην Ε.Ε.
Σο Ενιαύο ϑςτημα Παρακολοϑθηςησ Δεικτών αποτελεύ το βαςικϐ εργαλεύο τησ Εθνικόσ
Αρχόσ υντονιςμοϑ και ϐλων των Ειδικών Τπηρεςιών ςχετικϊ με τα θϋματα των δεικτών ςτο πλαύςιο τησ παρακολοϑθηςησ των Προγραμμϊτων καθώσ και τησ υποβολόσ
των Ετόςιων Εκθϋςεων Τλοπούηςησ των Ε.Π. και των Εκθϋςεων Προϐδου του ΕΠΑ
2014 – 2020. το πλαύςιο τησ κατϊρτιςησ των Ε.Π. 2014 – 2020, εκδϐθηκαν 2 Εγκϑκλιοι
με ςχετικϋσ κατευθϑνςεισ και οδηγύεσ, οι οπούεσ αποτελοϑν τη βϊςη του Ενιαύου υςτόματοσ, (HTTPS://WWW.ESPA.GR/EL/PAGES/ELIBRARY.ASPX?STYPE=1&SEARCHID=55322561).
Σο Ενιαύο ϑςτημα Παρακολοϑθηςησ Δεικτών ϋχει δυναμικϐ χαρακτόρα και δϑναται να
επικαιροποιεύται και να εμπλουτύζεται κατϊ τη διϊρκεια τησ προγραμματικόσ περιϐδου
2014 - 2020. Η Μονϊδα Β’ «χεδιαςμοϑ και Αξιολϐγηςησ» τησ ΕΤΑ ωσ αρμϐδια για το
ςχεδιαςμϐ, την επικαιροπούηςη και την εφαρμογό των ρυθμύςεων του υςτόματοσ για
ϐλα τα ΕΔΕΣ, ϋχει το ςυντονιςμϐ τησ επικαιροπούηςόσ του με τη ςυνδρομό και τη ςυνεργαςύα τησ ΕΤΕΚΣ και ϐλων των εμπλεκομϋνων Τπηρεςιών. Οι κϑριοι αποδϋκτεσ του
εγγρϊφου εύναι οι Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ Προγραμμϊτων τησ περιϐδου 2014-2020, οι Δικαιοϑχοι των πρϊξεων καθώσ και οι ςυντονιςτικϋσ Τπηρεςύεσ ςϑμφωνα με το αρθρ. 54
του Ν.4314/2014.
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ΠΙΝΑΚΑ 1 - Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα ςτα οπούα ϋχει ενςωματωθεύ η γενικό
αιρεςιμότητα 7.

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΕΠ Ανταγωνιςτικϐτητα Επιχειρηματικϐτητα και Καινοτομύα
ΕΠ Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον και Αειφϐροσ
Ανϊπτυξη
ΕΠ Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοϑ, Εκπαύδευςη και
Δια Βύου Μϊθηςη
ΕΠ Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα
ΕΠ Σεχνικό Βοόθεια
ΠΕΠ Ανατολικόσ Μακεδονύασ -Θρϊκησ
ΠΕΠ Κεντρικόσ Μακεδονύασ
ΠΕΠ Θεςςαλύασ
ΠΕΠ Ηπεύρου
ΠΕΠ Δυτικόσ Ελλϊδασ
ΠΕΠ Δυτικόσ Μακεδονύασ
ΠΕΠ τερεϊσ Ελλϊδασ
ΠΕΠ Πελοποννόςου
ΠΕΠ Ιονύων Νόςων
ΠΕΠ Βορεύου Αιγαύου
ΠΕΠ Κρότησ
ΠΕΠ Αττικόσ
ΠΕΠ Νοτύου Αιγαύου
ΕΠ Αλιεύασ και Θϊλαςςασ

CCI

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΥΑΗ
ΕΕ

2014GR16M2OP001

C(2014)10162

2014GR16M1OP001

C(2014)10160

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

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

Σο 1ο ςχϋδιο του εγγρϊφου (ϋκδοςη Μϊιοσ 2015) διαμορφώθηκε απϐ τη διυπηρεςιακό
Ομϊδα εργαςύασ που ςυςτϊθηκε με την υπ.’ αριθμ. 48377/ΕΤΑ 2781/1.10.2014 Απϐφαςη του Γενικοϑ Γραμματϋα ΕΠΑ (βλ. Παρϊρτημα 7). Σο 2ο ςχϋδιο (ϋκδοςη Δεκϋμβριοσ 2016) και η οριςτικοπούηςη του Ενιαύου υςτόματοσ ϋγινε απϐ τη Μονϊδα Β΄ τησ
ΕΤΑ με τη ςυνεργαςύα τησ Μονϊδασ Γ΄ τησ ΕΤΕΚΣ και τη ςυνδρομό τησ ΕΤΟΠ, τησ
ΕΤΘΤ, τησ ΕΤ για το Πρϐγραμμα «Θϊλαςςα και Αλιεύα» και τησ ΕΤ για το Πρϐγραμμα
«Αγροτικό Ανϊπτυξη».
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1.

1.1

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΕΙΚΣΨΝ

Πεδύο εφαρμογόσ

Σο παρϐν ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ καλϑπτει τη μϋθοδο μϋτρηςησ των δεικτών των
Προγραμμϊτων του ΕΠΑ 2014-2020 κοινών και ειδικών προγρϊμματοσ, εκροών και
αποτελϋςματοσ1 που περιλαμβϊνονται ςτα εγκεκριμϋνα Προγρϊμματα, ϐπωσ ϋχουν ειςαχθεύ ςτην ηλεκτρονικό βϊςη δεδομϋνων SFC2014 τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (πύνακεσ 2, 3, 4, 4α, 5, 6, 28). Παρϊλληλα καλϑπτει τουσ δεύκτεσ παρακολοϑθηςησ που ςυνδϋονται με επιμϋρουσ απαιτόςεισ των ΕΔΕΣ ομαδοποιημϋνουσ ςε υποςυςτόματα π.χ. ϋξυπνησ εξειδύκευςησ, χρηματοδοτικών εργαλεύων, πρωτοβουλύασ για την απαςχϐληςη
των νϋων. Σϋλοσ, καλϑπτει τουσ ποςοτικοϑσ ςτϐχουσ των ςτρατηγικών πλαιςύων πολιτικόσ ςτο πλαύςιο των θεματικών αιρεςιμοτότων μϐνο ϐταν αυτού ςυνιςτοϑν και δεύκτεσ των εγκεκριμϋνων ςυγχρηματοδοτοϑμενων Προγραμμϊτων που ειςϊγονται ςτην
SFC2014.

1.2

Εύδη και αριθμόσ δεικτών ςτα Προγρϊμματα

O κατωτϋρω πύνακασ περιλαμβϊνει τον αριθμϐ των δεικτών (ςε αριθμϐ εγγραφών και
ςε αριθμϐ κωδικών) ανϊ εύδοσ, ϐπωσ ϋχουν οριςθεύ ςτα εγκεκριμϋνα Επιχειρηςιακϊ
Προγρϊμματα με ςυγχρηματοδϐτηςη ΕΣΠΑ, Σ, ΕΚΣ.
ΠΙΝΑΚΑ 2 - υνολικό αποτύπωςη των δεικτών των Ε.Π. που ςυγχρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ, Σαμεύο υνοχόσ και ΕΚΣ
ΕΙΔΟ

ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
(RESULT)
(ςυμπ. Σεχνικόσ
βοόθειασ, ϐπου ο
Π/Τ υπερβαύνει 15
εκ. ευρώ)

ΤΝΟΛΟ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(indicator
Records)

1

ΣΑΜΕΙΟ
ΤΝΟΥΗ
ΤΝΟΛΟ
ΚΩΔΙΚΩΝ
(Indicator
IDs)

ΕΚΣ
ΤΝΟΛΟ
ΚΩΔΙΚΩΝ
(Indicator
IDs)

ΠΑΝ
ΤΝΟΛΟ
ΚΩΔΙΚΩΝ
(Indicator
IDs)

325

28

108 pr.
Specific, 6
common

12

800

41

8

10

-

671

176

22

142

2

115

64

6

-

-

334

62

9

36

2

158

1

1

1

1

1033
(ΕΣΠΑ 467,
ΕΚΣ 532,
ΣΑΜΕΙΟ
ΤΝΟΦΗ
34)

ΚΟΙΝΟΙ (COMMON)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(PROGRAMME SPECIFIC)
ΒΑΙΚΑ ΣΑΔΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ (KEY IMPLEΔΕΙΚΣΕ ΠΛΑΙΙMENTATION STEPS)
ΟΤ ΕΠΙΔΟΕΨΝ
(PERFORMANCE
ΕΚΡΟΨΝ
FRAMEWORKS)
ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
(FINANCIAL)
ΠΗΓΗ: SFC2014. ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ.
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ
(OUTPUT)

ΕΣΠΑ ΤΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
(Indicator
IDs)

Σα προγρϊμματα με ςυγχρηματοδϐτηςη ΕΓΣΑΑ , ΕΣΘΑ και τα ΕΠ χωρικόσ ςυνεργαςύασ βρύςκονται ςε φϊςη ςχεδιαςμοϑ/υποβολόσ ςτην ΕΕ.
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ήςον αφορϊ το ΕΣΘΑ, η Ευρωπαώκό Επιτροπό ϋχει εκδώςει εκτελεςτικϋσ πρϊξεισ για τη
θϋςπιςη του ςυνϐλου των δεικτών που αφοροϑν τισ προτεραιϐτητεσ τησ Ϊνωςησ του
ϊρθρου 6 του Κανονιςμοϑ 508/2014 και τη θϋςπιςη κανϐνων ϐςον αφορϊ τισ πληροφορύεσ που πρϋπει να αποςτϋλλουν τα κρϊτη μϋλη, καθώσ και τισ ανϊγκεσ ςε δεδομϋνα
και τισ ςυνϋργειεσ μεταξϑ δυνητικών πηγών δεδομϋνων. Οι δεύκτεσ αυτού εύναι κοινού
για ϐλα τα κρϊτη μϋλη και αφοροϑν τισ ακϐλουθεσ κατηγορύεσ:
ΠΙΝΑΚΑ 3 - υνολικό αποτύπωςη των δεικτών του ΕΠΑλΘ
ΕΙΔΟ ΔΕΙΚΣΗ
(COMMON INDICATORS)
ΠΛΑΙΙΟΤ (CONTEXT
INDICATORS)

ΤΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΥΨΝ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

25

Αφοροϑν ςε ολϐκληρη την επικρϊτεια, και παρϋχουν τισ βαςικϋσ πληροφορύεσ που μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για να προςδιοριςτοϑν οι
ανϊγκεσ.
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
28 Αντιπροςωπεϑουν τα ϊμεςα αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ ςτουσ
(RESULT
δικαιοϑχουσ και ϊμεςα ωφελοϑμενουσ απϐ την υλοπούηςη του προINDICATORS)
γρϊμματοσ. χετύζονται με τισ ςυγκεκριμϋνεσ προτεραιϐτητεσ τησ ϋνωςησ (ϊρθρο 6 του Καν.508/2014), και ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ με μεταβολό ςτην τιμό οριςμϋνων δεικτών πλαιςύου.
ΕΚΡΟΨΝ (OUTPUT
26 χετύζονται με τα παραδοτϋα που αναμϋνεται να παραχθοϑν απϐ το
INDICATORS)
πρϐγραμμα ϐπωσ προκϑπτουν απϐ τισ χρηματοδοτοϑμενεσ πρϊξεισ
(ςτην πλειονϐτητϊ τουσ αναφϋρονται ςε αριθμϐ ϋργων που υλοποιοϑνται).
ΠΗΓΗ: SFC2014. ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ.

Οι τιμϋσ βϊςησ και ςτϐχου των δεικτών αποτελϋςματοσ αποτυπώνοναι ςτουσ πύνακεσ 3,
4 των εγκεκριμϋνων ΕΠ. Για 20 περιπτώςεισ δεικτών αποτελϋςματοσ με ϋλλειψη ςτοιχεύων τιμόσ βϊςησ ό ςτϐχου εύχαν καθοριςθεύ, ςτο πλαύςιο εκπλόρωςησ τησ γενικόσ αιρεςιμϐτητασ 7, ςχετικϊ ςχϋδια δρϊςησ, η κϊλυψη των οπούων φαύνεται ςτο κεφ. 11 του
παρϐντοσ εγγρϊφου.
τουσ παρακϊτω πύνακεσ 4, 5 και 6, αποτυπώνονται ςυγκεντρωτικϊ ςε εθνικϐ επύπεδο
οι τιμϋσ ςτϐχοι των κοινών δεικτών εκροών ανϊ Σαμεύο με βϊςη τα ςτοιχεύα των εγκεκριμϋνων των Προγραμμϊτων (1η ϋγκριςη). Ο πρώτοσ πύνακασ παρουςιϊζει τιμϋσ ςτϐχου κοινών δεικτών για τα ταμεύα ΕΣΠΑ και Σαμεύο υνοχόσ, ενώ οι επϐμενοι δϑο πύνακεσ περιλαμβϊνουν αντύςτοιχεσ τιμϋσ κοινών δεικτών για το ΕΚΣ και το Σαμεύο Αλιεύασ.
το Παρϊρτημα 3 του παρϐντοσ παρουςιϊζεται αναλυτικϐτερα η ςυνειςφορϊ του κϊθε
ΕΠ ςτισ τιμϋσ ςτϐχου κοινών δεικτών των ταμεύων ΕΣΠΑ Σαμεύου υνοχόσ και ΕΚΣ.
ΠΙΝΑΚΑ 4 - Κοινού δεύκτεσ εκροών ΕΣΠΑ-Σαμεύο υνοχόσ
ΚΨΔΙΚΟ
SFC2014

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΤΝΟΛΟ ΣΙΜΗ ΣΟΦΟΤ
Ε..Π.Α

CO01

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ ΕΝΙΦΤΟΝΣΑΙ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

35.266,00

CO02

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

19.488,00

CO03

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ
ΠΛΗΝ ΣΨΝ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΨΝ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

10.800,00

CO04

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

5.693,00

CO05

ΑΡΙΘΜΟ ΝΕΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ ΕΝΙΦΤΟΝΣΑΙ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

2.955,00

CO06

ΙΔΙΨΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΦΟΤΝ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΣΗΡΙΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ) (ΟΦΙ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ)

EUR

309.278.876,0
0

CO07

ΙΔΙΨΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΦΟΤΝ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΣΗΡΙΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ

EUR

0,00

CO08

ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ Ε ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΠΟΤ ΕΝΙΦΤΟΝΣΑΙ

ΙΟΔΤΝΑΜΑ
ΠΛΗΡΟΤ

16.030,50

8

ΚΨΔΙΚΟ
SFC2014

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΤΝΟΛΟ ΣΙΜΗ ΣΟΦΟΤ
Ε..Π.Α

ΦΡΟΝΟΤ ΑΠΑΦΟΛΗΗ
CO09

ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΠΙΚΕΧΕΨΝ Ε ΕΝΙΦΤΟΜΕΝΕ ΣΟΠΟΘΕΙΕ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΟΤ ΕΛΞΗ ΕΠΙΚΕΠΣΨΝ

CO10

ΕΠΙΚΕΧΕΙ/Ε
ΣΟ

1.053.500,00

ΠΡΟΘΕΣΑ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΑΗ Ε ΕΤΡΤΖΨΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕ
ΣΑΦΤΣΗΣΑ ΣΟΤΛΑΦΙΣΟΝ 30 MBPS

ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ

3.500.000,00

CO11

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ ΝΕΨΝ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΨΝ ΓΡΑΜΜΨΝ

ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΑ

95,50

CO11A

ΕΚ ΣΨΝ ΟΠΟΙΨΝ: ΔΕΔ-Μ

ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΑ

95,50

CO12

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΨΝ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΜΕΝΨΝ
ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΨΝ ΓΡΑΜΜΨΝ

ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΑ

152,50

CO12A

ΕΚ ΣΨΝ ΟΠΟΙΨΝ: ΔΕΔ-Μ

ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΑ

152,50

CO13

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ ΝΕΨΝ ΔΡΟΜΨΝ

ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΑ

377,90

CO13A

ΕΚ ΣΨΝ ΟΠΟΙΨΝ: ΔΕΔ-Μ

ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΑ

259,40

CO14

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΨΝ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΜΕΝΨΝ
ΔΡΟΜΨΝ

ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΑ

354,00

CO14A

ΕΚ ΣΨΝ ΟΠΟΙΨΝ: ΔΕΔ-Μ

ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΑ

31,00

CO15

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ ΝΕΨΝ Η ΒΕΛΣΙΨΜΕΝΨΝ ΓΡΑΜΜΨΝ ΣΡΑΜ ΚΑΙ ΜΕΣΡΟ

ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΑ

39,20

CO16

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ ΝΕΨΝ Η ΒΕΛΣΙΨΜΕΝΨΝ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΠΛΨΣΨΝ ΟΔΨΝ

ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΑ

0,00

CO17

ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ

ΣΟΝΟΙ/ΕΣΟ

1.242.100,00

CO18

ΠΡΟΘΕΣΟ ΠΛΗΘΤΜΟ ΠΟΤ ΕΞΤΠΗΡΕΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΒΕΛΣΙΨΜΕΝΗ ΠΑΡΟΦΗ ΝΕΡΟΤ

ΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΨΠΑ

1.358.693,00

CO19

ΠΡΟΘΕΣΟ ΠΛΗΘΤΜΟ ΠΟΤ ΕΞΤΠΗΡΕΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΒΕΛΣΙΨΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΨΝ

ΙΟΔΤΝΑΜΟ
ΠΛΗΘΤΜΟΤ

901.794,00

CO20

ΠΛΗΘΤΜΟ ΠΟΤ ΨΥΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΜΕΣΡΑ

ΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΨΠΑ

1.730.476,00

CO21

ΠΛΗΘΤΜΟ ΠΟΤ ΨΥΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΡΑ ΔΑΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ

ΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΨΠΑ

970.439,00

CO22

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΣΕΣΗΜΕΝΟΤ ΕΔΑΥΟΤ

ΕΚΣΑΡΙΑ

35,71

CO23

ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ ΠΟΤ ΕΝΙΦΤΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΟΦΟ ΝΑ ΑΠΟΚΣΗΟΤΝ ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΚΑΘΕΣΨ ΔΙΑΣΗΡΗΗ

ΕΚΣΑΡΙΑ

1.152.587,54

CO24

ΑΡΙΘΜΟ ΝΕΨΝ ΕΡΕΤΝΗΣΨΝ Ε ΟΝΣΟΣΗΣΕ ΠΟΤ ΕΝΙΦΤΟΝΣΑΙ

ΙΟΔΤΝΑΜΑ
ΠΛΗΡΟΤ
ΦΡΟΝΟΤ

8.251,00

CO25

ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΕΤΝΗΣΨΝ ΠΟΤ ΕΡΓΑΖΟΝΣΑΙ Ε ΒΕΛΣΙΨΜΕΝΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΨΝ ΤΠΟΔΟΜΨΝ

ΙΟΔΤΝΑΜΑ
ΠΛΗΡΟΤ
ΦΡΟΝΟΤ

1.528,00

CO26

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ ΤΝΕΡΓΑΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

2.133,00

CO27

ΙΔΙΨΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΦΟΤΝ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΣΗΡΙΞΗ
ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Η ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

EUR

37.580.000,00

CO28

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ ΕΝΙΦΤΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΑΓΟΤΝ ΠΡΟέΟΝΣΑ ΝΕΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

101,00

CO29

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ ΕΝΙΦΤΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΑΓΟΤΝ ΠΡΟέΟΝΣΑ ΝΕΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

1.661,00

CO30

ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΨΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

MW

173,50

CO31

ΑΡΙΘΜΟ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΨΝ ΜΕ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ

ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ

25.660,00

CO32

ΜΕΙΨΗ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΠΡΨΣΟΓΕΝΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΨΝ
ΔΗΜΟΙΨΝ ΚΣΗΡΙΨΝ

KWH/ΕΣΟ

97.827.238,89

CO33

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΘΕΣΨΝ ΦΡΗΣΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΤ ΤΝΔΕΟΝΣΑΙ Ε ΕΤΥΤΗ ΔΙΚΣΤΑ

ΦΡΗΣΕ

197.148,00
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ΟΝΟΜΑΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΤΝΟΛΟ ΣΙΜΗ ΣΟΦΟΤ
Ε..Π.Α

CO34

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΕΣΗΙΑ ΜΕΙΨΗ ΣΨΝ ΕΚΠΟΜΠΨΝ ΣΨΝ ΑΕΡΙΨΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ

ΣΟΝΟΙ
ΙΟΔΤΝΑΜΟΤ
CO2

102.733,00

CO35

ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΟΤ ΕΝΙΦΤΟΝΣΑΙ

ΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΨΠΑ

24.610,00

CO36

ΠΛΗΘΤΜΟ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΕΣΑΙ ΑΠΟ ΒΕΛΣΙΨΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ

ΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΨΠΑ

3.239.228,00

CO37

ΠΛΗΘΤΜΟ ΠΟΤ ΖΕΙ Ε ΠΕΡΙΟΦΕ ΜΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΨΠΑ

1.086.690,00

CO38

ΑΝΟΙΦΣΟΙ ΦΨΡΟΙ ΠΟΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΙ Η ΑΠΟΚΑΘΙΣΑΝΣΑΙ Ε ΑΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

ΣΕΣΡΑΓΨΝΙΚΑ
ΜΕΣΡΑ

4.054.100

CO39

ΔΗΜΟΙΑ Η ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΣΗΡΙΑ ΠΟΤ ΚΣΙΖΟΝΣΑΙ Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΟΝΣΑΙ Ε
ΑΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

ΣΕΣΡΑΓΨΝΙΚΑ
ΜΕΣΡΑ

8.900,00

CO40

ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΠΟΤ ΑΠΟΚΑΘΙΣΑΝΣΑΙ Ε ΑΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

ΜΟΝΑΔΕ
ΣΕΓΑΗ

0,00

C041

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΦΟΤΝ Ε ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΑ, ΔΙΑΚΡΑΣΙΚΑ Η ΔΙΑΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΦΕΔΙΑ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

-

CO42

ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΨΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΨΝ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΦΟΤΝ Ε ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΑ, ΔΙΑΚΡΑΣΙΚΑ Η ΔΙΑΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΦΕΔΙΑ

ΟΡΓΑΝΨΕΙ

-

CO43

ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ Ε ΠΡΨΣΟΒΟΤΛΙΕ ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ

-

CO44

ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ Ε ΚΟΙΝΕ ΣΟΠΙΚΕ ΠΡΨΣΟΒΟΤΛΙΕ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ

-

CO45

ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ Ε ΕΡΓΑ ΠΟΤ ΠΡΟΑΓΟΤΝ ΣΗΝ ΙΟΣΗΣΑ
ΣΨΝ ΥΤΛΨΝ, ΣΙ ΙΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ

-

CO46

ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ Ε ΚΟΙΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΨΝ ΝΕΨΝ, ΣΨΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΕΤΚΑΙΡΙΨΝ ΚΑΙ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ε ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ

-

ΠΗΓΗ: SFC2014. ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ.

ΠΙΝΑΚΑ 5 - Κοινού δεύκτεσ εκροών ΕΚΣ
ΚΨΔΙΚΟ
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ΟΝΟΜΑΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΤΝΟΛΟ ΣΙΜΗ ΣΟΦΟΤ
Ε..Π.Α

CO01

ΑΝΕΡΓΟΙ, ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

247.157

CO02

ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

ΑΡΙΘΜΟ

89.586

CO05

ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΟΙ, ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ ΑΤΣΟΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

181.682

CO12

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΠΟΤ ΖΟΤΝ Ε ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ ΑΝΕΡΓΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

33.000

CO15

ΜΕΣΑΝΑΣΕ, ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ, ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΘΨΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΨΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΨΝ, ΟΠΨ ΟΙ ΡOMA ΚΛΠ.)

ΑΡΙΘΜΟ

29.651

CO16

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ

9.629

CO17

ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΟΤΝΣΑ ΑΣΟΜΑ

ΑΡΙΘΜΟ

78.224

CO20

ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΨΝ ΠΛΗΡΨ 'Η ΜΕΡΙΚΨ ΕΚΣΕΛΕΘΕΝΣΨΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΤ ΕΣΑΙΡΟΤ Η ΜΗ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΕ ΟΡΓΑΝΨΕΙ

ΑΡΙΘΜΟ

120

CO22

ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΨΝ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΔΗΜΟΙΕ ΔΙΟΙΚΗΕΙ Ϋ ΔΗΜΟΙΕ
ΤΠΗΡΕΙΕ Ε ΕΘΝΙΚΟ, ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ Ϋ ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΡΙΘΜΟ

30
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ΚΨΔΙΚΟ
SFC2014

CO23

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΟΣΗΡΙΖΟΜΕΝΨΝ ΠΟΛί ΜΙΚΡΨΝ, ΜΙΚΡΨΝ ΚΑΙ ΜΕΑΙΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΨΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΣΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ).)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΤΝΟΛΟ ΣΙΜΗ ΣΟΦΟΤ
Ε..Π.Α

ΑΡΙΘΜΟ

4.732

ΠΗΓΗ: ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΕ ΑΡΦΕ, ΒΑΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΨΝ ΕΠ-SFC2014 (ΠΙΝΑΚΕ 5), ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014

ΠΙΝΑΚΑ 6 - Κοινού δεύκτεσ εκροών ΕΣΘΑ
ΚΨΔΙΚΟ
SFC2014

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΤΝΟΛΟ
ΣΙΜΗ
ΣΟΦΟΤ
Ε..Π.Α

1.1

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΙΚΕ ΦΕΕΙ ΜΕ
ΕΠΙΣΗΜΟΝΕ

ΑΡΙΘΜΟ

50

1.2

ΤΣΫΜΑΣΑ ΚΑΣΑΝΟΜΫ ΑΛΙΕΤΣΙΚΏΝ ΔΤΝΑΣΟΣΫΣΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

0

1.3

ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΦΡΗΗ ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΨΝ ΑΛΙΕΤΜΑΣΨΝ
ΚΑΙ ΑΛΙΕΤΣΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕ, ΣΟΠΟΙ ΕΚΥΟΡΣΨΗ, ΙΦΘΤΟΚΑΛΕ ΚΑΙ ΚΑΣΑΥΤΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ

135

1.4

ΜΕΣΡΑ ΔΙΑΣΗΡΗΗ, ΜΕΙΨΗ ΣΨΝ ΕΠΙΠΣΨΕΨΝ ΣΗ ΑΛΙΕΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΛΙΕΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΨΝ ΕΙΔΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

10

1.5

ΟΡΙΣΙΚΫ ΠΑίΗ

ΑΡΙΘΜΟ

500

1.6

ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΨΝ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

14

1.7

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΑΙ ΜΕΣΡΙΑΜΟ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΑΡΙΘΜΟ

150

1.8

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ Η ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΨΝ ΚΙΝΗΣΗΡΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

200

1.9

ΠΡΟΨΘΗΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΤ ΔΙΑΛΟΓΟΤ,
ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΝΕΕ ΜΟΡΥΕ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ, ΕΚΚΙΝΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΑΛΙΕΙ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ/ΑΥΑΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ

402

1.10

ΠΡΟΨΡΙΝΫ ΠΑίΗ

ΑΡΙΘΜΟ

1

1.11

ΣΑΜΕάΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΫΘΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ

1

2.1

ΚΑΙΝΟΣΟΜάΑ, ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΪ ΤΠΗΡΕάΕ

ΑΡΙΘΜΟ

120

2.2

ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΪ ΕΠΕΝΔίΕΙ ΣΗΝ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΪΡΓΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ

111

2.3

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΣΨΝ ΕΠΙΠΣΨΕΨΝ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(ΤΣΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ

2

2.4

ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΨΝ ΖΨΝΨΝ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ
ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΣΨΝ ΖΨΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

6

2.5

ΠΡΟΨΘΗΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΨΝ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

11

2.6

ΑΥΩΛΙΗ ΑΠΟΘΕΜΩΣΨΝ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΪΡΓΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ

1

3.1

ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΦΟΤ, ΕΠΙΘΕΨΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ
ΣΗ ΪΝΨΗ

ΑΡΙΘΜΟ

16

3.2

ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ, ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

1

4.1

ΣΟΠΙΚΪ ΕΥΑΡΜΟΖήΜΕΝΕ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΪ ΣΡΑΣΗΓΙΚΪ

ΑΡΙΘΜΟ

10

4.2

ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΫ ΤΠΟΣΫΡΙΞΗ

ΑΡΙΘΜΟ

10

4.3

ΤΝΕΡΓΑάΑ

ΑΡΙΘΜΟ

10

5.1

ΟΡΓΑΝΨΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΨΝ Η ΕΝΨΕΨΝ ΠΑΡΑΓΨΓΨΝ ΠΟΤ ΕΝΙΦΤΟΝΣΑΙ ΓΙΑ
ΦΕΔΙΑ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ

1

11

5.2

ΜΕΣΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΦΤΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΟΠΟΙΗΗ

ΑΡΙΘΜΟ

69

5.3

ΜΕΣΑΠΟάΗΗ

ΑΡΙΘΜΟ

30

6.1

ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΪΝΗ ΘΑΛΩΙΑ ΕΠΟΠΣΕάΑ

ΑΡΙΘΜΟ

2

ΠΗΓΗ: SFC2014. ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ: ΕΠΑλΘ.
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2.

ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΨΝ ΔΕΙΚΣΨΝ ΣΨΝ Ε.Π. ΣΟΤ Ε..Π.Α. 20142020

την ενϐτητα αυτό αποτυπώνονται ςυνοπτικϊ οι κατευθϑνςεισ και οι ειδικϋσ ρυθμύςεισ
που αφοροϑν την παρακολοϑθηςη των δεικτών εκροών και αποτελεςμϊτων των Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων του Ε..Π.Α. 2014-20, ςϑμφωνα με τισ ειδικϋσ απαιτόςεισ
των Κανονιςμών και την εξειδύκευςό τουσ ςτο ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου (ΔΕ).
Με τισ ρυθμύςεισ που περιγρϊφονται παρακϊτω, καλϑπτονται οι κϑριεσ απαιτόςεισ που
αφοροϑν την αποτελεςματικό παρακολοϑθηςη των δεικτών και την κατϊρτιςη των
Ετόςιων Εκθϋςεων Τλοπούηςησ των Ε.Π. και των εκθϋςεων προϐδου του ΕΠΑ 2014 –
2020 ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ των Κανονιςμών των Ευρωπαώκών Διαρθρωτικών και
Επενδυτικών Σαμεύων (ΕΔΕΣ) ςυμπεριλαμβανομϋνου του κατ’ εξουςιοδϐτηςη Καν. (ΕΕ)
αριθ.480/2014 (ϊρθ.24 και Παρϊρτημα ΙΙΙ).
Για τισ ανϊγκεσ τησ παρακολοϑθηςησ των δεικτών ϋχουν καταχωρηθεύ ςτο ΟΠ ϐλα τα
προγραμματικϊ δεδομϋνα που αφοροϑν τουσ δεύκτεσ εκροών και αποτελεςμϊτων ςε
επύπεδο Ωξονα Προτεραιϐτητασ/Σαμεύου/Κατηγορύα Περιφϋρειασ για ϐλα τα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα ϐπωσ αυτϊ ϋχουν ειςαχθεύ ςτην βϊςη δεδομϋνων SFC2014 τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ. Οι δεύκτεσ αυτού ονομϊζονται επιχειρηςιακού και εύναι υποχρεωτικό να παρακολουθούνται ςτο πλαύςιο τησ υλοπούηςησ των Ε.Π. και να γύνεται αναφορϊ τησ πρόοδου επύτευξησ των ςτόχων που ϋχουν τεθεύ ςε αυτούσ.
Πϋραν των επιχειρηςιακών δεικτών, παρακολουθοϑνται και πρϐςθετοι δεύκτεσ. τη ςυνϋχεια δύνονται οι ςχετικού οριςμού:
 Ψσ επιχειρηςιακού ορύζονται οι δεύκτεσ που περιλαμβϊνονται ςτο εγκεκριμϋνο
Ε.Π. και ϋχουν καταχωρηθεύ ςτην SFC. Οι επιχειρηςιακού δεύκτεσ εύναι δεύκτεσ
εκροών και αποτελεςμϊτων και ςυνδϋονται με την πρϊξη και τουσ ειδικοϑσ ςτϐχουσ που ϋχουν τεθεύ.
 Ψσ Πρόςθετοι ορύζονται οι παρακϊτω δεύκτεσ :
-

Οι νϋοι Δεύκτεσ εκροών και αποτελεςμϊτων που δεν περιλαμβϊνονται
ςτο Ε.Π. και οι οπούοι κατϐπιν αναθεώρηςησ του Ε.Π. ενςωματώνονται
ςε αυτϐ και γύνονται επιχειρηςιακού.

-

Ωλλοι δεύκτεσ που δεν περιλαμβϊνονται ςτο Ε.Π. και αποτελοϑν δεύκτεσ
παρακολοϑθηςησ τησ πρϊξησ εφϐςον η ΔΑ/ΕΥ κρύνει ςκϐπιμο να τουσ
παρακολουθεύ.

-

Oι κοινού δεύκτεσ εκροών ΕΚΣ για φορεύσ (CO20-CO23) ςτισ περιπτώςεισ
που δεν αποτελοϑν όδη επιχειρηςιακοϑσ δεύκτεσ, προςτύθενται ςε ϐςεσ
προςκλόςεισ/πρϊξεισ ςυμβϊλλουν/εύναι ςυναφεύσ με ϋναν ό περιςςϐτερουσ απϐ αυτοϑσ και λαμβϊνουν τιμό ςτϐχου.

Κϑριο ςτοιχεύο του ςυςτόματοσ παρακολοϑθηςησ αποτελεύ η ςυμπλόρωςη του Δελτύου Σαυτότητασ Δεύκτη (Δ.Σ.Δ) για κϊθε δεύκτη (βλ. κεφ. 7.2) επιχειρηςιακϐ ό πρϐςθετο. το Δελτύο Σαυτότητασ Δεύκτη περιλαμβϊνεται ο οριςμϐσ και η μϋθοδοσ υπολογιςμοϑ του, η μονϊδα και η ςυχνϐτητα μϋτρηςόσ του καθώσ και η πηγό που εύναι αρμϐδια για την αναφορϊ τησ προϐδου των τιμών ςτϐχου.
Οι Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ εύναι αρμϐδιεσ για τη ςυμπλόρωςη των Δελτύων Σαυτϐτητασ
όλων των ειδικών δεικτών (εκροών και αποτελεςμϊτων ) των Προγραμμϊτων τουσ.
Επύςησ, οι ΔΑ μεριμνοϑν για την ειςαγωγό των Δελτύων Σαυτϐτητασ των ειδικών δεικτών ςτο ΟΠ, τϐςο των επιχειρηςιακών ϐςο και των πρϐςθετων δεικτών (βλ. Ενϐτητα
6.6). Οι ΕΤΑ και ΕΤΕΚΣ τησ Εθνικόσ Αρχόσ υντονιςμοϑ εύναι αρμϐδιεσ για τη ςυμπλόρωςη και την ειςαγωγό ςτο ΟΠ των Δελτύων Σαυτϐτητασ των κοινών δεικτών
13

(εκροών και αποτελεςμϊτων) για το ΕΣΠΑ/Σ και το ΕΚΣ αντύςτοιχα. Επύςησ, ςτην περύπτωςη που ςχεδιϊζονται πρϐςθετοι ειδικού δεύκτεσ ΕΚΣ ώςτε να αποτελϋςουν επιχειρηςιακοϑσ δεύκτεσ ςε περιςςϐτερα του ενϐσ Ε.Π. (βλ. πρϐςθετουσ δεύκτεσ ΕΚΣ ςτα
ΠΕΠ), αρμϐδια για τη ςυμπλόρωςη του ΔΣΔ εύναι η ΕΤΕΚΣ.
Η πρϐβλεψη για την παρακολοϑθηςη των δεικτών αποτυπώνεται ςτο ΔΕ ςτισ λειτουργικϋσ περιοχϋσ που αφοροϑν:
A. την Επιλογό και Ϊγκριςη Πρϊξεων και ειδικϐτερα ςτισ διαδικαςύεσ:
i.

Ϊκδοςη πρόςκληςησ για υποβολό αιτόςεων χρηματοδότηςησ (για πρϊξεισ ΚΕ και για πρϊξεισ πλην ΚΕ) και

ii.

Επιλογό και ϋγκριςη πρϊξησ.

B. την Παρακολούθηςη και Επαλόθευςη Πρϊξεων και κυρύωσ ςτο πλαύςιο τησ
διαδικαςύασ τησ Διοικητικόσ επαλόθευςησ δαπϊνησ και επύτευξησ δεικτών.
Κϊθε διαδικαςύα απϐ τισ ανωτϋρω ςυνοδεϑεται απϐ τα ςχετικϊ ϋντυπα, τα οπούα εύναι
διαθϋςιμα ςτο Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ) και τα οπούα οι χρόςτεσ
ςυμπληρώνουν/υποβϊλλουν ηλεκτρονικϊ.
Αναλυτικϊ:
A.i - Ϊκδοςη Πρόςκληςησ
το πλαύςιο τησ διαδικαςύασ «Ϊκδοςη πρόςκληςησ», ςτο ϋντυπο τησ πρϐςκληςησ ενςωματώνονται οι κατϊλληλοι δεύκτεσ που υπϊρχουν ςτο εγκεκριμϋνο Ε.Π., με γνώμονα
ϐτι η δρϊςη ό οι δρϊςεισ που προκηρϑςςονται ςυνειςφϋρουν ςτην επύτευξη των ςτϐχων που ϋχουν τεθεύ ςε αυτοϑσ. Η ΔΑ/ΕΥ ςυμπληρώνει ηλεκτρονικϊ ςτο Ϊντυπο τησ
πρϐςκληςησ τουσ Πύνακεσ των επιχειρηςιακών δεικτών για τισ εκροϋσ και τα αποτελϋςματα (ςτοχοθετημϋνα ό μη).
τουσ Πύνακεσ που αφοροϑν τουσ δεύκτεσ, αποτυπώνονται για κϊθε δεύκτη ο κωδικϐσ,
η ονομαςύα, η μονϊδα μϋτρηςησ και η τιμό βϊςησ ανϊ κατηγορύα Περιφϋρειασ και Σαμεύο. Η τιμό ςτϐχου αποτυπώνεται ανϊ κατηγορύα Περιφϋρειασ και Σαμεύο αν απαιτεύται και με ανϊλυςη ανϊ φϑλο για το ΕΚΣ, ϐπου αυτϐ εφαρμϐζεται.
Ο επιμεριςμϐσ των τιμών των δεικτών εύναι απαραύτητο να γύνεται ανϊ κατηγορύα Περιφϋρειασ ϐπωσ απαιτεύται να γύνεται υποχρεωτικϊ ςε προγραμματικϐ επύπεδο ςε ϐλα
τα ΕΠ. Αυτϐ διαςφαλύζει ϐτι κατϊ την υλοπούηςη των Ε.Π. θα υπϊρχει ςϑνδεςη των εκροών με τισ δαπϊνεσ ανϊ κατηγορύα Περιφϋρειασ ϐπωσ ςυςτόνεται απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό.
τισ προςκλόςεισ εύναι υποχρεωτικό να περιλαμβϊνονται οι δεύκτεσ του εγκεκριμϋνου Ε.Π. που αντιςτοιχοϑν/ςυνδϋονται ςτισ προκηρυςςϐμενεσ πρϊξεισ ςϑμφωνα
και με τη λογικό παρϋμβαςησ του Ε.Π. την περύπτωςη που η ΔΑ/ΕΥ προτεύνει να χρηςιμοποιηθεύ ϋνασ πρϐςθετοσ δεύκτησ που εύτε όδη υπϊρχει ςτον πυρόνα ό ζητεύται να
ενταχθεύ ςε αυτϐν, υποβϊλλει αύτημα ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ του HELPDESK, προκειμϋνου να δοθεύ η δυνατϐτητα ϋκδοςησ τησ πρϐςκληςησ κατϐπιν ϋγκριςησ τησ ΕΤΑ
και τησ ΕΤΕΚΣ με βϊςη το αντικεύμενο και τησ πρϐςκληςησ (βλ. κεφ. 6.6).
Για τη ςυμπλόρωςη των τιμών βϊςησ και ςτόχου των δεικτών ςτισ προςκλόςεισ, η ΔΑ/ΕΥ ςυμβουλεύεται τα Δελτύα Σαυτότητασ των Δεικτών.
Ειδικϐτερα:
Για τουσ δεύκτεσ εκροών, η ςυμπλόρωςη τησ τιμόσ ςτϐχου ςτην πρϐςκληςη γύνεται
απϐ τη ΔΑ/ΕΥ. Ειδικϐτερα, ςυμπληρώνονται οι τιμϋσ ςτϐχου των επιχειρηςιακών δεικτών τησ αντύςτοιχησ επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ και των πρϐςθετων δεικτών εκροών ανϊ Ωξονα Προτεραιϐτητασ. Επύςησ, η ΔΑ/ΕΥ ςυμπληρώνει για κϊθε δεύκτη την
τιμό ςτϐχου ανϊ κατηγορύα Περιφϋρειασ ϐπου απαιτεύται, καθώσ και την κατανομό τησ
τιμόσ του δεύκτη ανϊ φϑλο ϐπου εφαρμϐζεται.
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Ειδικϊ για τισ προςκλόςεισ του ΕΚΣ, ανϊλογα με τη λογικό παρϋμβαςησ που διϋπει
τισ προκηρυςςϐμενεσ δρϊςεισ, δϑναται η τιμό ςτϐχου να κατηγοριοποιεύται ανϊ φϑλο.
την περύπτωςη που ο επιχειρηςιακϐσ δεύκτησ εκροών τησ αντύςτοιχησ επενδυτικόσ
προτεραιϐτητασ εύναι ςτοχοθετημϋνοσ ανϊ φϑλο, θα ςυμπληρώνονται οι αντύςτοιχεσ
τιμϋσ ςτϐχου τησ πρϐςκληςησ ανϊ φϑλο. Επύςησ, θα πρϋπει να ςτοχοθετούνται υποχρεωτικϊ και ϐςοι απϐ τουσ κοινούσ δεύκτεσ φορϋων του ΕΚΣ (C020-C023) εύναι
ςυναφεύσ με τισ προκηρυςςϐμενεσ δρϊςεισ, εύτε ωσ επιχειρηςιακού δεύκτεσ που ϋχουν
ςτοχοθετηθεύ ςτο επύπεδο τησ επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ εύτε ωσ πρϐςθετοι.
Οι προςκλόςεισ που αφοροϑν ςε δρϊςεισ ΕΚΣ/ΠΑΝ, οι οπούεσ ωφελοϑν «ςυμμετϋχοντεσ» κατϊ την ϋννοια των κοινών δεικτών, περιλαμβϊνουν ξεχωριςτϐ Παρϊρτημα, καθώσ και επεξηγηματικϋσ οδηγύεσ, με την περιγραφό των υποχρεώςεων των Δικαιοϑχων
για τισ απαιτόςεισ ςυλλογόσ, επεξεργαςύασ, αποθόκευςησ και διαβύβαςησ των δεδομϋνων μεμονωμϋνων ςυμμετεχϐντων (microdata), ςχετικών οριςμών και προθεςμιών καθώσ και με τα ερωτηματολϐγια ςυμμετεχϐντων που αντιςτοιχοϑν ςτα πεδύα των απογραφικών δελτύων ειςϐδου και εξϐδου που εύναι ηλεκτρονικϊ καταχωρημϋνα ςτο ΟΠ.
Η ΔΑ/ΕΥ ϋχει την ευθϑνη να προςαρμϐςει και να ςυμπληρώςει κατϊλληλα τα τυποποιημϋνα ϋντυπα του ΔΕ, ώςτε τα παραπϊνω να εύναι ςαφώσ οριςμϋνα και προςαρμοςμϋνα ςτα χαρακτηριςτικϊ τησ κϊθε δρϊςησ (βλ. ενϐτητα 3.2.4).
Η προςθόκη δεύκτη αποτελϋςματοσ ςτισ προςκλόςεισ του ΕΣΠΑ/Σ εύναι υποχρεωτικό, και απαιτεύται να ςυμπληρωθεύ η τιμό βϊςησ ςϑμφωνα με τον Κανονιςμϐ
480/14, Ωρθρο 23, Παρϊρτημα ΙΙΙ. Η ςυμπλόρωςη τησ τιμόσ ςτϐχου δεικτών αποτελεςμϊτων δεν εύναι υποχρεωτικό για κϊθε πρϊξη, καθώσ η επύτευξη των δεικτών αποτελεςμϊτων του Ε.Π. εξαρτϊται και απϐ ϊλλουσ εξωγενεύσ παρϊγοντεσ και η τιμό ςτϐχοσ
τουσ δεν επιτυγχϊνεται μϐνο απϐ τισ ςυγχρηματοδοτοϑμενεσ πρϊξεισ. Η τιμό ςτόχοσ
ςτισ προςκλόςεισ του ΕΣΠΑ/Σ ςυμπληρώνεται ςτην περύπτωςη χρηματοδϐτηςησ
πρϊξεων που με την εκτϋλεςό τουσ επιτυγχϊνεται ο δεύκτησ αποτελϋςματοσ του ειδικοϑ
ςτϐχου του Ε.Π. (π.χ. μεγϊλα ϋργα) ό πρϊξεισ που ςτο φυςικϐ τουσ αντικεύμενο προςδιορύζεται με ςαφόνεια το αποτϋλεςμα τησ πρϊξησ, το οπούο ςυνϊδει με τουσ δεύκτεσ αποτελϋςματοσ του Ε.Π.
ήςον αφορϊ τισ προςκλόςεισ του ΕΚΣ, ςυμπληρώνονται οι τιμϋσ ςτϐχου των επιχειρηςιακών και των πρϐςθετων δεικτών αποτελεςμϊτων τησ αντύςτοιχησ επενδυτικόσ
προτεραιϐτητασ. Για τουσ επιχειρηςιακοϑσ δεύκτεσ που εύναι ςτοχοθετημϋνοι ςτην αντύςτοιχη επενδυτικό προτεραιϐτητα, αναμϋνεται αντύςτοιχη ςτοχοθϋτηςη ςε επύπεδο
πρϊξησ/πρϐςκληςησ. Εξαύρεςη αποτελοϑν οι δεύκτεσ μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων
ςυμμετεχϐντων, για τουσ οπούουσ δεν απαιτεύται ςτοχοθϋτηςη ςτο επύπεδο τησ πρϐςκληςησ, καθώσ η μϋτρηςό τουσ γύνεται ςε επύπεδο επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ και
ϐχι ςε επύπεδο πρϊξησ. Σο ύδιο ιςχϑει και ςε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ ειδικών δεικτών, που
ςϑμφωνα με τον οριςμϐ και τον τρϐπο μϋτρηςόσ τουσ ςτα ΔΣΔ δεν λαμβϊνουν τιμϋσ ςε
επύπεδο πρϊξησ, αλλϊ π.χ. μϋςω ερευνών ό διοικητικών δεδομϋνων που καλϑπτουν ςϑνολο πρϊξεων ςτο επύπεδο τησ επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ. υνεπώσ, η τιμό ςτόχου
ςτουσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων ΕΚΣ ςε επύπεδο πρόςκληςησ/πρϊξησ ςυμπληρώνεται, όπου απαιτεύται , με βϊςη τη λογικό παρϋμβαςησ των αντύςτοιχων πρϊξεων.
Η ςτοχοθϋτηςη των δεικτών γύνεται απϐ τη ΔΑ/ΕΥ, αφοϑ ςυμβουλευτεύ το Δελτύο Σαυτϐτητασ του Δεύκτη.
Για την ορθό ςυμπλόρωςη του Εντϑπου τησ Πρϐςκληςησ παρϋχονται επιπλϋον οδηγύεσ,
με διευκρινύςεισ και κατευθϑνςεισ για τη ςωςτό χρόςη των δεικτών με βϊςη το εύδοσ
τουσ (π.χ. απαύτηςη ςτοχοθϋτηςησ ανϊ εύδοσ δεύκτη, ςτοχοθϋτηςη ανϊ φϑλο κλπ).
Ο Δικαιοϑχοσ υποβϊλλει ηλεκτρονικϊ την αύτηςη χρηματοδϐτηςησ που ςυνοδεϑεται
απϐ το ϋντυπο του Σεχνικού Δελτύου Πρϊξησ (ΣΔΠ) ϐπου αιτιολογεύ τη ςυμβολό τησ
προτεινϐμενησ πρϊξησ ςτην επύτευξη των ειδικών ςτϐχων και των δεικτών αποτελϋςματοσ ϐπωσ αυτού ϋχουν προςδιοριςτεύ ςτην Πρϐςκληςη. Σϋλοσ, ο Δικαιοϑχοσ ςυ-
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μπληρώνει τουσ Πύνακεσ των δεικτών εκροών και αποτελεςμϊτων (επιχειρηςιακών και
πρϐςθετων) ορύζοντασ την τιμό ςτϐχου, αν αυτϐ απαιτεύται απϐ την Πρϐςκληςη.
τισ οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ του ΣΔΠ, παρϋχονται αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για το πώσ ο
Δικαιοϑχοσ ςυμπληρώνει το πεδύο τησ αιτιολϐγηςησ τησ ςυμβολόσ τησ προτεινϐμενησ
πρϊξησ ςτην επύτευξη των ειδικών ςτϐχων και των δεικτών αποτελϋςματοσ του Ε.Π.
που ϋχουν οριςτεύ ςτην πρϐςκληςη, καθώσ και τα πεδύα των Πινϊκων που αφοροϑν
τουσ ςτϐχουσ των δεικτών για την προτεινϐμενη πρϊξη. τισ Οδηγύεσ γύνεται αναλυτικό
αναφορϊ για τη ςτοχοθϋτηςη ό μη των δεικτών εκροών και αποτελϋςματοσ με βϊςη τισ
ειδικϋσ ανϊγκεσ των Σαμεύων και το αντικεύμενο τησ πρϊξησ. Οι τιμϋσ βϊςησ των δεικτών καθορύζονται απϐ τη ΔΑ/ΕΥ ςτην πρϐςκληςη και δεν απαιτεύται η ςυμπλόρωςό
τουσ ςτο ΣΔΠ απϐ το Δικαιοϑχο καθώσ εμφανύζονται αυτϐματα.
A.ii - Επιλογό και Ϊγκριςη Πρϊξεων
Ο Δικαιοϑχοσ δεςμεϑεται για την επύτευξη των τιμών ςτϐχου των δεικτών εκροών (επιχειρηςιακών ό/και πρϐςθετων), τισ οπούεσ ϋχει δηλώςει ςτο ΣΔΠ ϐτι θα επιτϑχει, και
αυτϐ αποτυπώνεται ςτην Απόφαςη Ϊνταξησ ςτουσ ςχετικοϑσ Πύνακεσ (κωδικϐσ, ονομαςύα, μονϊδα μϋτρηςησ, κατηγορύα περιφϋρειασ/ανϊ Σαμεύο και τιμό ςτϐχου (ανϊ φϑλο, ϐπου απαιτεύται), για κϊθε δεύκτη ςτον οπούο ςυμβϊλλει η πρϊξη.
B. Παρακολούθηςη και Επαλόθευςη Πρϊξεων
Κατϊ τη διϊρκεια τησ υλοπούηςησ τησ πρϊξησ, ο δικαιοϑχοσ υποχρεοϑται να υποβϊλει
πληροφορύεσ για την πρϐοδο επύτευξησ των τιμών ςτϐχου των δεικτών ςτουσ οπούουσ
αυτό ςυμβϊλλει.
Η παρακολοϑθηςη τησ επύτευξησ των ςτϐχων των δεικτών ςϑμφωνα και με το χρονοδιϊγραμμα ολοκλόρωςησ τησ πρϊξησ, αποτυπώνεται απϐ το δικαιοϑχο ςτο Δελτύο Δόλωςησ Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ. Σο Δελτύο αυτϐ υποβϊλλεται απϐ το Δικαιοϑχο το
Υεβρουϊριο κϊθε ϋτουσ. Η ΔΑ ωςτϐςο, μπορεύ να ζητόςει την υποβολό του περιςςϐτερεσ φορϋσ κατϊ τη διϊρκεια του ϋτουσ ςε χρονικϊ διαςτόματα που θα ορύςει η ύδια για
ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ παρακολοϑθηςησ, ϐπωσ π.χ. των δεικτών του Πλαιςύου Επιδϐςεων και των δεικτών ςυμμετεχϐντων ΕΚΣ/ΠΑΝ.
το Δελτύο Δόλωςησ Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ περιλαμβϊνεται ο κωδικϐσ, η ονομαςύα,
η μονϊδα μϋτρηςησ, η Περιφϋρεια και η τιμό ςτϐχου (ανϊ φϑλο, ϐπου απαιτεύται). Επύςησ, περιλαμβϊνονται πληροφορύεσ για την πλόρη εκτϋλεςη ό μη τησ πρϊξησ.
Κϑριο ςτοιχεύο του δελτύου αποτελεύ η αποτϑπωςη τησ προϐδου επύτευξησ των δεικτών
ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ των Σαμεύων, ςε ετόςια ό ςυγκεντρωτικό βϊςη. τισ περιπτώςεισ υπολογιςμοϑ δεικτών ΕΚΣ/ΠΑΝ απϐ τα απογραφικϊ δελτύα ςυμμετεχϐντων,
ςυμπληρώνεται αντύςτοιχοσ πύνακασ με πληροφϐρηςη ςχετικϊ με τον αριθμϐ και την
πληρϐτητα των απογραφικών δελτύων ειςϐδου και εξϐδου των ςυμμετεχϐντων.
Σο Ϊντυπο του Δελτύου Δόλωςησ Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ ςυνοδεϑεται απϐ ςχετικϋσ
Οδηγύεσ, προκειμϋνου να δύνονται διευκρινύςεισ για τον τρϐπο ςυμπλόρωςησ του Δελτύου απϐ το Δικαιοϑχο.
Η επαλόθευςη τησ προϐδου επύτευξησ των δεικτών τησ πρϊξησ απϐ τη ΔΑ αποτυπώνεται ςτο Δελτύο Διοικητικόσ Επαλόθευςησ Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ, το οπούο ςυμπληρώνει η ΔΑ ηλεκτρονικϊ εντϐσ ςυγκεκριμϋνησ προθεςμύασ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ΔΕ.
το Δελτύο περιλαμβϊνεται ο κωδικϐσ και το εύδοσ του δεύκτη, η πρϐοδοσ επύτευξησ του
ςτϐχου που ϋχει τεθεύ (ςε ετόςια ό ςυγκεντρωτικό βϊςη). Επύςησ, περιλαμβϊνονται
πληροφορύεσ για το αν η τιμό ςτϐχου που αποτυπώνεται ςτο Δελτύο αντιςτοιχεύ ςτο
φυςικϐ αντικεύμενο που ϋχει υλοποιηθεύ, καθώσ και η εκτύμηςη τησ ΔΑ για την επύτευξη
των ςτϐχων του κϊθε δεύκτη ςυνοδευϐμενη απϐ ςχετικό τεκμηρύωςη. Ανϊλογεσ πληροφορύεσ αποτυπώνονται ςτο Δελτύο για την επαλόθευςη τησ προϐδου επύτευξησ των
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δεικτών τησ πρϊξη ϐταν η παρακολοϑθηςό τουσ γύνεται μϋςω ςυλλογόσ δεδομϋνων
ςυμμετεχϐντων ςε αυτόν.
Σο Ϊντυπο του Δελτύου Διοικητικόσ Επαλόθευςησ Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ ςυνοδεϑεται απϐ ςχετικϋσ Οδηγύεσ με διευκρινύςεισ για τον τρϐπο ςυμπλόρωςησ του απϐ τη ΔΑ.
Επιπλϋον, τησ παραπϊνω ςτοχευμϋνησ ετόςιασ παρακολοϑθηςησ, μϋςω τησ διοικητικόσ
επαλόθευςησ επύτευξησ του δεύκτη, η παρακολοϑθηςη των δεικτών μιασ πρϊξησ απϐ τη
ΔΑ αποτελεύ μϋροσ και ϊλλων ευρϑτερων διαδικαςιών:


ςτο πλαύςιο τησ διοικητικόσ επαλόθευςησ δόλωςησ δαπανών, η ΔΑ αποτιμϊ τη
ςυνολικό προοπτικό επύτευξησ των ςτϐχων του δεύκτη



ςτο πλαύςιο τησ επιτϐπιασ επαλόθευςησ, η ΔΑ εξετϊζει, μεταξϑ ϊλλων, την πρϐοδο των δεικτών



τϋλοσ, ςε περύπτωςη αποκλύςεων τησ εκτϋλεςησ μιασ πρϊξησ απϐ τον προγραμματιςμϐ τησ, η ΔΑ προβαύνει ςε ςτενϐτερη παρακολοϑθηςό τησ και καταγρϊφει
ςτο Δελτύο Προόδου Παρακολούθηςησ και Αξιολόγηςησ προόδου τησ πρϊξησ επιμϋρουσ ςτοιχεύα τησ υλοπούηςησ.
Μεταξϑ αυτών, καταγρϊφονται ςτοιχεύα ϐπωσ ο κωδικϐσ και το εύδοσ του δεύκτη καθώσ και δεδομϋνα που αφοροϑν την πρϐοδο επύτευξησ των δεικτών ϐπωσ
η επύτευξη του ςτϐχου ςτην περύοδο αναφορϊσ, οι πιθανϋσ αποκλύςεισ απϐ τον
ςτϐχο και η τεκμηρύωςό τουσ και τϋλοσ η εκτύμηςη τησ ΔΑ για την ικανοπούηςη
των ςτϐχων καθώσ και προτϊςεισ για τη λόψη διορθωτικών ενεργειών.

Ειδικϐτερα ςε ϐ,τι αφορϊ τισ πρϊξεισ ΕΚΣ/ΠΑΝ που ωφελοϑν ςυμμετϋχοντεσ κατϊ την
ϋννοια των κοινών δεικτών, οι ςχετικϋσ προβλϋψεισ για τα ανωτϋρω αναφϋρονται ςτην
Ενϐτητα 3.2.3.5 «Ενςωμϊτωςη των απαιτόςεων μϋτρηςησ δεικτών ΕΚΣ με microdata
ςτο ΔΕ» του παρϐντοσ εγγρϊφου.
Η παρακολοϑθηςη τησ προϐδου επύτευξησ των δεικτών αποτελϋςματοσ των Ε.Π. που
ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΣΠΑ και το Σαμεύο υνοχόσ γύνεται με βϊςη:
I.

τα ςτοιχεύα που παρϋχει ςτην κϊθε Δ.Α. η πηγό δεδομϋνων που ϋχει οριςθεύ για
κϊθε δεύκτη. την περύπτωςη αυτό ακολουθεύται υποχρεωτικϊ απϐ τισ Δ.Α. ςε
ςυνεργαςύα με την ΕΑ η διαδικαςύα ςτατιςτικόσ επικϑρωςησ των δεικτών αποτελϋςματοσ και η μϋτρηςη των τιμών προϐδου γύνεται με ευθϑνη τησ ΔΑ με
ςτοιχεύα τα οπούα ςυλλϋγονται απευθεύασ απϐ τουσ φορεύσ που ϋχουν οριςθεύ
ωσ πηγϋσ.

II.

τα ςτοιχεύα υλοπούηςησ τησ πρϊξησ που παρϋχονται απϐ τον Δικαιούχο (π.χ.
μεγϊλα ϋργα ό πρϊξεισ που ςτο φυςικϐ τουσ αντικεύμενο προςδιορύζεται με ςαφόνεια το αποτϋλεςμα τησ πρϊξησ).

Η παρακολοϑθηςη αντύςτοιχα για το ΕΚΣ/ΠΑΝ των κοινών δεικτών μακροπρόθεςμων αποτελεςμϊτων ςυμμετεχϐντων γύνεται μϋςω μϋτρηςησ ςτη βϊςη ερευνών με
αντιπροςωπευτικϊ δεύγματα ςυμμετεχϐντων ςτο επύπεδο τησ κϊθε επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ. Η παρακολοϑθηςη των ειδικών δεικτών μακροπρόθεςμων αποτελεςμϊτων γύνεται με βϊςη τισ τιμϋσ προϐδου, οι οπούεσ ςυλλϋγονται με τη μϋθοδο και τη
ςυχνϐτητα που προςδιορύζει η κϊθε ΔΑ ςτο ςχετικϐ Δελτύο Σαυτότητασ του κϊθε
Δεύκτη που ϋχει ςυμπληρώςει.
Η ςυμπλόρωςη και καταχώρηςη ςτο ΟΠ των πληροφοριών για το ςϑνολο των δεικτών των Ε.Π. επιτρϋπει την παρακολοϑθηςη των δεικτών που περιλαμβϊνονται ςτο
Πλαύςιο Επιδόςεων, δεδομϋνου ϐτι οι δεύκτεσ αυτού αποτελοϑν υποςϑνολο των επιχειρηςιακών δεικτών. Για την παρακολοφθηςη του Πλαιςίου Επιδόςεων των Ε.Π εφαρμϐζονται οι διαδικαςύεσ παρακολοϑθηςησ των δεικτών, ϐπωσ ϋχουν περιγραφεύ παραπϊνω.
Σο Πλαύςιο Επιδϐςεων περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνουσ επιχειρηςιακοϑσ δεύκτεσ εκροών
καθώσ και δυο ακϐμα εύδη δεικτών, για τουσ οπούουσ δεν ςυμπληρώνονται τα Δελτύα
Σαυτότητασ Δεύκτη. Οι δεύκτεσ αυτού εύναι:
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 Σα Βαςικϊ τϊδια Εφαρμογόσ (Key Implementation Steps) για το ΕΣΠΑ/Σ και
 Οι χρηματοοικονομικού Δεύκτεσ (Financial Indicators) για ϐλα τα Σαμεύα
ήλοι οι δεύκτεσ που απαρτύζουν το Πλαύςιο Επιδϐςεων, ϋχουν «ςημανθεύ» ςτον πυρόνα
του ΟΠ και μποροϑν να παρακολουθοϑνται διακριτϊ, προκειμϋνου να εκτιμϊται η επύτευξη των οροςόμων και των ςτϐχων που ϋχουν τεθεύ για το 2018 και το 2023 αντύςτοιχα.
Οι δεύκτεσ εκροών του Πλαιςύου Επιδϐςεων ςυνδϋονται ςτο ΟΠ με τα αντύςτοιχα Βαςικϊ τϊδια Εφαρμογόσ (ΒΕ) ανϊ επενδυτικό προτεραιϐτητα, Ωξονα Προτεραιϐτητασ
και κατηγορύα Περιφϋρειασ. Η ςϑνδεςη αυτό επιτρϋπει την παρακολοϑθηςη τησ επύτευξησ των ςτϐχων των δεικτών του Π.Ε. για το 2018 και το 2023. Η παρακολοϑθηςη των
χρηματοοικονομικών δεικτών γύνεται με βϊςη τα ςτοιχεύα των πιςτοποιημϋνων δαπανών απϐ την Αρχό Πιςτοπούηςησ που καταχωροϑνται ςτο ΟΠ, ςε ετόςια βϊςη, ανϊ
Ωξονα Προτεραιϐτητασ/ Σαμεύο/ κατηγορύα Περιφϋρειασ.
Για τισ πρϊξεισ των Κρατικών Ενιςχύςεων υλοποιεύται η προςαρμογό του ΠΚΕ ςτισ
κανονιςτικϋσ απαιτόςεισ για την παρακολοϑθηςη των δεικτών, ώςτε να ςυλλϋγονται
πρωτογενώσ ςε αυτϐ τα δεδομϋνα που αφοροϑν ςτουσ δεύκτεσ των πρϊξεων, τα οπούα
μεταφϋρονται εν ςυνεχεύα με web service ςτα ςχετικϊ υφιςτϊμενα πεδύα του ΟΠ ΕΠΑ. Ειδικϐτερα:
1. Κατϊ την ϋκδοςη των Προςκλόςεων, ενςωματώνονται οι δεύκτεσ που ςυνδϋονται με την δρϊςη που ενιςχϑεται με τισ τιμϋσ ςτϐχου τουσ, ϐπου απαιτεύται. Οι
προςκλόςεισ καταχωροϑνται ςτο ΟΠ ΕΠΑ, ϐπου προβλϋπονται πεδύα για τουσ
δεύκτεσ τησ δρϊςησ, ενώ ςτη ςυνϋχεια αναρτώνται ςτην ιςτοςελύδα τησ ΔΑ/ΕΥ,
ςτο WWW.ESPA.GR και ςτη ΔΙΑΤΓΕΙΑ.
2. Κατϊ την Τποβολό Αύτηςησ Φρηματοδότηςησ ςτο ΠΚΕ απϐ τον υποψόφιο,
ςυμπληρώνονται οι ςχετικού δεύκτεσ τησ πρϐςκληςησ ςτην φϐρμα υποβολόσ, εύναι διαθϋςιμοι ςτο παραγϐμενο ϋντυπο υποβολόσ και ςημειώνεται η ςυμβολό
τησ κϊθε επϋνδυςησ ςτην επύτευξό τουσ.
3. Κατϊ την αξιολόγηςη των προτϊςεων ελϋγχονται και οριςτικοποιοϑνται οι
δεύκτεσ και η ςτοχοθεςύα τουσ ςτο ΠΚΕ απϐ τουσ αξιολογητϋσ και τη ΔΑ/ΕΥ.
4. Οι τιμϋσ των δεικτών των εγκεκριμϋνων προτϊςεων περιλαμβϊνονται ςτο Σεχνικό Παρϊρτημα τησ Απόφαςησ Φρηματοδότηςησ κϊθε μεμονωμϋνησ πρϊξησ, το οπούο εύναι καταχωρημϋνο ςτο ΠΚΕ.
5. Κατϊ την παρακολούθηςη των πρϊξεων, η επύτευξη των δεικτών επιβεβαιώνεται απϐ τη ΔΑ/ΕΥ κατϊ την διαδικαςύα πιςτοπούηςησ Υυςικοϑ Αντικειμϋνου,
και αποτελεύ μϋροσ τησ Ϊκθεςησ Επαλόθευςησ/Πιςτοπούηςησ κϊθε επϋνδυςησ, που καταχωρεύται ςτο ΠΚΕ.
Η αποθόκευςη ςτο ΟΠ ϐλων των απαραύτητων πληροφοριών που τροφοδοτοϑν τουσ
δεύκτεσ, επιτρϋπει την παραγωγό αναφορών για :


την υποβολό των Ετόςιων Εκθϋςεων Τλοπούηςησ των Ε.Π.,



την υποβολό των Εκθϋςεων Προϐδου του ΕΠΑ 2014-2020,



την παρακολοϑθηςησ του Πλαιςύου Επιδϐςεων και τησ διαδικαςύασ του Performance Review,



την παροχό ςτοιχεύων προϐδου δεικτών ςτισ ςυνεδριϊςεισ των Επιτροπών Παρακολοϑθηςησ των Ε.Π. και του ΕΠΑ,



την παροχό ςτοιχεύων προϐδου ςτισ Ετόςιεσ ςυναντόςεισ των ΔΑ με την Ε.Ε.,



την τροφοδϐτηςη των Αξιολογόςεων των Ε.Π. με ςτοιχεύα προϐδου δεικτών,
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την ευρϑτερη ενημϋρωςη των πολιτών ςχετικϊ με την επύτευξη των ςτϐχων που
ϋχουν τεθεύ ςτα Ε.Π. 2014 – 2020
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3.

3.1

ΜΕΣΡΗΗ ΔΕΙΚΣΨΝ ΕΚΡΟΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΣΨΝ Ε.Π. ΣΟΤ ΕΠΑ
2014-2020

Μϋτρηςη δεικτών εκροόσ του ΕΣΠΑ και του Σαμεύου υνοχόσ

Η αρμοδιϐτητα παρακολοϑθηςησ και μϋτρηςησ των δεικτών εκροόσ των Ε.Π. εμπύπτει
ςτην ευθϑνη τησ Μονϊδασ Α1 τησ κϊθε Διαχειριςτικόσ Αρχόσ (ΔΑ) ό τησ αντύςτοιχησ
δομόσ του κϊθε Ενδιϊμεςου Υορϋα (ΕΥ) ςτον οπούο ανατύθεται η διαχεύριςη μϋρουσ
του Ε.Π., η οπούα αςκεύται υπϐ την εποπτεύα τησ ΔΑ.
Η παρακολοϑθηςη τησ προϐδου υλοπούηςησ τησ πρϊξησ απϐ την ϋνταξη ϋωσ και την
ολοκλόρωςό τησ, διενεργεύται μϋςω τησ αποςτολόσ απϐ το δικαιοϑχο ςτη ΔΑ ό τον ΕΥ,
ςτοιχεύων προϐδου οικονομικοϑ και φυςικοϑ αντικειμϋνου, ςτα οπούα ςυμπεριλαμβϊνονται και τα ςτοιχεύα προϐδου των δεικτών εκροόσ. Σα οικονομικϊ ςτοιχεύα προϐδου
ειςϊγονται απϐ το δικαιοϑχο ςτο ΟΠ με την υποβολό των Δελτύων Δόλωςησ Δαπανών
(ϐποτε πραγματοποιεύται ςχετικό δαπϊνη) και τα ςτοιχεύα προϐδου φυςικοϑ αντικειμϋνου μϋςω τησ υποβολόσ των Δελτύων Δόλωςησ Επύτευξησ Δεικτών (τουλϊχιςτον μια
φορϊ κϊθε ϋτοσ) τα οπούα επιβεβαιώνονται διοικητικϊ απϐ τη ΔΑ με τα Δελτύα Διοικητικόσ Επαλόθευςησ Επύτευξησ Δεικτών τησ κϊθε πρϊξησ. τα δελτύα αποτυπώνεται η
πρϐοδοσ των τιμών των δεικτών των πρϊξεων ςε εξϋλιξη και των ολοκληρωμϋνων πρϊξεων. Σα ςτοιχεύα χρηςιμοποιοϑνται για τισ ανϊγκεσ υποβολόσ των Ετηςύων Εκθϋςεων
των ΕΠ, τησ Ϊκθεςησ προϐδου του ΕΠΑ και λοιπών αναφορών. Η παρακολοϑθηςη
των δεικτών εκροόσ με βϊςη τισ απαιτόςεισ του υςτόματοσ Διαχεύριςησ και Ελϋγχου
περιγρϊφεται ςτο κεφ.2 «Παρακολοϑθηςη δεικτών εκροών και αποτελεςμϊτων των
Ε.Π. του Ε..Π.Α» ϐπου αποτυπώνονται οι διαδικαςύεσ που ακολουθοϑνται και περιγρϊφονται τα ϋντυπα που ςυμπληρώνονται για την μϋτρηςη των δεικτών εκροόσ και ϊμεςου αποτελϋςματοσ.
Κατϊ τη διαδικαςύα υποβολόσ ςτοιχεύων φυςικόσ προϐδου των πρϊξεων, και ςε ϐ,τι
αφορϊ ςτην επύτευξη των δεικτών εκροών, οι δικαιοϑχοι των πρϊξεων ΕΣΠΑ/Σ δε
χρηςιμοποιούν ιςοδύναμα υλοπούηςησ, με βϊςη τα οπούα η αποτύμηςη τησ επύτευξησ
γύνεται με την αναλογικό αναγωγό ςτισ αντύςτοιχεσ δαπϊνεσ τησ πρϊξησ, πρακτικό που
υιοθετόθηκε την περύοδο 2007-13. το πλαύςιο τησ προγραμματικόσ περιϐδου 2014 2020, η υποβολό ςτοιχεύων προϐδου βαςύζεται ςτην πραγματικό τιμό επύτευξησ των
δεικτών.
Για το ΕΣΠΑ και το Σ τηροϑνται 2 επύπεδα ςτοιχεύων για τισ εκροϋσ ςτο ΟΠ ΕΠΑ με
βϊςη τα εγκεκριμϋνα ΕΠ:
1. Προγραμματικϊ ςτοιχεύα ςτοχοθεςύασ δεικτών εκροών (planned
outputs), τα οπούα αφοροϑν τουσ ςτϐχουσ που ϋχουν τεθεύ για κϊθε δεύκτη
(ςτοιχεύα SFC2014) για το ϋτοσ 2023 και το 2018 ςτην περύπτωςη των δεικτών
που ςυνιςτοϑν του δεύκτεσ του Πλαιςύου Επιδϐςεων. τισ Προςκλόςεισ που δημοςιεϑουν οι Δ.Α. ό οι Ε.Υ για την υποβολό προτϊςεων, αποτυπώνονται, ανϊλογα με τη φϑςη τησ δρϊςησ ό των δρϊςεων, οι τιμϋσ -ςτϐχοι των δεικτών που θα
πρϋπει να επιτευχθοϑν.
2. τοιχεύα επύτευξησ δεικτών εκροόσ (realized outputs), τα οπούα αφορούντισ τιμϋσ επύτευξησ των δεικτών με ςτοιχεύα πραγματικόσ υλοπούηςησ,
ςυλλϋγονται ςε επύπεδο πρϊξησ και αθρούζονται ςε επύπεδο επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ/Ωξονα Προτεραιϐτητασ/Σαμεύου/Κατηγορύασ Περιφϋρειασ και Ε.Π.
το ΟΠ ΕΠΑ αποτυπώνονται οι κοινού και οι ειδικού δεύκτεσ εκροών των πρϊξεων μϋχρι την ολοκλόρωςό τουσ, ϋτςι ώςτε να υπϊρχει ςαφόσ διϊκριςη των τιμών των ολο-
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κληρωμϋνων πρϊξεων και αυτών των ενταγμϋνων πρϊξεων για τισ ανϊγκεσ αποςτολόσ
ςτισ ΔΑ των απαιτοϑμενων ςτοιχεύων για τισ Ετόςιεσ Εκθϋςεισ Τλοπούηςησ.
Με τη φυςικό ολοκλόρωςη τησ πρϊξησ, ο ςχετικϐσ δεύκτησ λαμβϊνει την οριςτικό τιμό
επύτευξησ.
Σα ςτοιχεύα προϐδου και επύτευξησ των δεικτών εκροόσ καταχωροϑνται ςτο ΟΠ ΕΠΑ
με τα Δελτύα Δόλωςησ Επύτευξησ Δεικτών μετϊ την ϋγκριςη τουσ απϐ τη ΔΑ ό τον ΕΥ.
Σα Δελτύα επαληθεϑει η ΔΑ/ο ΕΥ, με βϊςη την υλοπούηςη και τα ςτοιχεύα των εγκεκριμϋνων Σεχνικών Δελτύων Πρϊξεων που ϋχουν υποβληθεύ ςτο πλαύςιο ςχετικόσ πρϐςκληςησ και ςυντϊςςει το Δελτύο Διοικητικόσ Επαλόθευςησ Επύτευξησ Δεύκτη. Για τα
ϋργα κρατικών ενιςχϑςεων τα ςχετικϊ ςτοιχεύα προϐδου τηροϑνται ςτο ΠΚΕ (Πληροφοριακϐ ϑςτημα Κρατικών Ενιςχϑςεων) και διαβιβϊζονται ςτο ΟΠ ΕΠΑ.
Για τισ πρϊξεισ που ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ τα ΕΣΠΑ και Σ (Σαμεύο υνοχόσ), για
κϊθε κοινϐ και ειδικϐ δεύκτη καταχωροϑνται και υποβϊλλονται ςτοιχεύα προϐδου ςτισ
Ετόςιεσ Εκθϋςεισ Τλοπούηςησ (ςϑμφωνα με το αρ. 50 Καν ΕΕ 1303/2013) που αφορούν δύο διαφορετικϋσ τιμϋσ. Ειδικϐτερα για τουσ 46 κοινοϑσ δεύκτεσ, καθώσ και για
τουσ ειδικοϑσ δεύκτεσ κϊθε ΕΠ υποβϊλλονται ςτοιχεύα προϐδου :
1. για τισ ενταγμϋνεσ πρϊξεισ και
2. για τισ πρϊξεισ που ϋχουν υλοποιηθεύ πλόρωσ.
Οι τιμϋσ των δεικτών που ςυνδϋονται με τισ ενταγμϋνεσ πρϊξεισ προκϑπτουν απϐ τισ
αποφϊςεισ ϋνταξησ των πρϊξεων και τα ςυνδεϐμενα με αυτϋσ εγκεκριμϋνα ΣΔΠ.
Οι τιμϋσ επύτευξησ των δεικτών που ςυνδϋονται με τισ πρϊξεισ που ϋχουν υλοποιηθεύ
πλόρωσ προκϑπτουν απϐ το «Δελτύο Διοικητικόσ Επαλόθευςησ Δεικτών Πρϊξησ» και
αφοροϑν τισ πρϊξεισ για τισ οπούεσ ϐλεσ οι επιμϋρουσ ενϋργειεσ/δρϊςεισ τουσ, που οδηγοϑν ςε εκροϋσ και ςυνδϋονται με αποτελϋςματα, ϋχουν υλοποιηθεύ πλόρωσ κατϊ το
ϋτοσ αναφορϊσ, χωρύσ ωςτϐςο να ϋχουν κατ’ ανϊγκη ολοκληρωθεύ ϐλεσ οι πληρωμϋσ.

3.2

Μϋτρηςη δεικτών εκροόσ του ΕΚΣ

3.2.1

Κανονιςτικϋσ ρυθμύςεισ και ςχετικϊ μεθοδολογικϊ ϋγγραφα τησ Ε. Επιτροπόσ

Κανονιςμόσ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
 Ωρθρο 27, παρ.4 : Oρύζονται για κϊθε προτεραιϐτητα των προγραμμϊτων δεύκτεσ εκροών και αποτελεςμϊτων και αντύςτοιχοι ποιοτικού ό ποςοτικού ςτϐχοι,
ςϑμφωνα με τουσ ειδικοϑσ κανϐνεσ κϊθε Σαμεύου, οι οπούοι ορύζουν κοινοϑσ δεύκτεσ και μποροϑν να ορύζουν διατϊξεισ που ςχετύζονται με ειδικοϑσ δεύκτεσ.
 Ωρθρο 96.2.β ii και iv : Oρύζονται για κϊθε ϊξονα προτεραιϐτητασ των ΕΠ (εκτϐσ τησ τεχνικόσ ςυνδρομόσ) τα αναμενϐμενα αποτελϋςματα για τουσ ειδικοϑσ
ςτϐχουσ και τουσ αντύςτοιχουσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων, με μύα τιμό βϊςησ και
μύα τιμό ςτϐχου, κατϊ περύπτωςη ποςοτικϊ προςδιοριςμϋνη, ςϑμφωνα με τουσ
ειδικοϑσ κανϐνεσ κϊθε Σαμεύου, και οι δεύκτεσ εκροών, ςυμπεριλαμβανομϋνησ
τησ ποςοτικϊ προςδιοριςμϋνησ τιμόσ ςτϐχου, που αναμϋνεται να ςυμβϊλλει ςτα
αποτελϋςματα, ςϑμφωνα με τουσ ειδικοϑσ κανϐνεσ κϊθε Σαμεύου, για κϊθε επενδυτικό προτεραιϐτητα.
 Ωρθρο 125 παρ. 2.δ και ε. : Ορύζονται ςτα καθόκοντα τησ κϊθε Διαχειριςτικόσ
Αρχόσ ςε ϐ,τι αφορϊ τη διαχεύριςη του Ε.Π η υποχρϋωςη εγκατϊςταςησ ςυςτόματοσ εγγραφόσ και αποθόκευςησ δεδομϋνων ςε ηλεκτρονικό μορφό για κϊθε
πρϊξη, τα οπούα εύναι αναγκαύα για την παρακολοϑθηςη, την αξιολϐγηςη, τη
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δημοςιονομικό διαχεύριςη, την επαλόθευςη και το λογιςτικϐ ϋλεγχο, ςυμπεριλαμβανομϋνων των δεδομϋνων για μεμονωμϋνουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε πρϊξεισ,
ϐπου απαιτεύται. Η Διαχειριςτικό Αρχό εξαςφαλύζει ϐτι τα αναφερϐμενα ωσ ϊνω
δεδομϋνα ςυλλϋγονται, καταχωρύζονται και αποθηκεϑονται ςτο εν λϐγω ςϑςτημα και ϐτι τα δεδομϋνα ςχετικϊ με τουσ δεύκτεσ αναλϑονται ανϊ φϑλο, ϐταν αυτϐ απαιτεύται απϐ τα παραρτόματα Ι και ΙΙ του Κανονιςμοϑ ΕΚΣ.
 Ωρθρο 142.1.δ : Προβλϋπεται η δυνατϐτητα αναςτολόσ πληρωμών απϐ την
Επιτροπό για το ςϑνολο ό μϋροσ των ενδιϊμεςων πληρωμών, ςτο επύπεδο των
προτεραιοτότων ό των Ε.Π. λϐγω ςοβαρόσ ανεπϊρκειασ τησ ποιϐτητασ και αξιοπιςτύασ του ςυςτόματοσ παρακολοϑθηςησ ό των δεδομϋνων για κοινοϑσ και
ειδικοϑσ δεύκτεσ.
 Ωρθρο 50 : Ορύζονται οι πληροφορύεσ και τα χρονοδιαγρϊμματα υποβολόσ των
εκθϋςεων Τλοπούηςησ απϐ το 2016 ϋωσ το 2023 με αναφορϊ ςτουσ κοινοϑσ και
ειδικοϑσ δεύκτεσ και ςτισ τιμϋσ ποςοτικϊ προςδιοριςμϋνων ςτϐχων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μεταβολών ςτισ τιμϋσ δεικτών αποτελεςμϊτων.
Κανονιςμόσ (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 για το ΕΚΣ
 Ωρθρο 5 : Ορύζονται κοινού δεύκτεσ εκροών και αποτελεςμϊτων (παρϊρτημα Ι
του Κανονιςμοϑ) και κατϊ περύπτωςη οι ειδικού δεύκτεσ προγρϊμματοσ. ήλοι οι
κοινού δεύκτεσ εκροών και αποτελεςμϊτων κοινοποιοϑνται για ϐλεσ τισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ. Εφϐςον κρύνεται ςκϐπιμο, τα δεδομϋνα κατανϋμονται
ανϊ φϑλο. Ορύζεται επύςησ, ϐτι για την ΠΑΝ ,επιπλϋον των δεικτών του παραρτόματοσ Ι, χρηςιμοποιοϑνται και ϐλοι οι δεύκτεσ αποτελεςμϊτων του παραρτόματοσ ΙΙ , οι οπούοι ςτοχοθετοϑνται υποχρεωτικϊ. Ορύζεται επύςησ η διαβύβαςη
δομημϋνων ςτοιχεύων ταυτϐχρονα με τισ ετόςιεσ εκθϋςεισ υλοπούηςησ, απϐ την
κϊθε ΔΑ.
 Αρθρο 19 : Ορύζονται οι πληροφορύεσ και τα χρονοδιαγρϊμματα υποβολόσ των
Εκθϋςεων Τλοπούηςησ απϐ το 2016 (απϐ το 2015 για την ΠΑΝ) ϋωσ το 2023 με
αναφορϊ ςτισ τιμϋσ των κοινών δεικτών των παραρτημϊτων Ι και ΙΙ του Καν.
ΕΚΣ και των ειδικών δεικτών προγραμμϊτων.
 Παρϊρτημα Ι : Περιλαμβϊνονται οι κοινού δεύκτεσ εκροών (για ςυμμετϋχοντεσ
και για φορεύσ) και αποτελεςμϊτων (ϊμεςων και μακροπρϐθεςμων για ςυμμετϋχοντεσ) και αναφορϊ ςτισ απαιτόςεισ για τα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται
ςτισ Ετόςιεσ Εκθϋςεισ Τλοπούηςησ.
 Παρϊρτημα ΙΙ : Περιλαμβϊνονται οι κοινού δεύκτεσ αποτελεςμϊτων (ϊμεςων
και μακροπρϐθεςμων για ςυμμετϋχοντεσ) για την ΠΑΝ και αναφορϊ ςτισ απαιτόςεισ για τα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτισ Ετόςιεσ Εκθϋςεισ Τλοπούηςησ.
Κατ’ εξουςιοδότηςη Κανονιςμόσ (ΕΕ) αριθ.480/2014 τησ Επιτροπόσ.
 Ωρθρο 24 : Oρύζονται οι πληροφορύεσ για τα δεδομϋνα που πρϋπει να καταγρϊφονται και να αποθηκεϑονται ςε ηλεκτρονικό μορφό για κϊθε πρϊξη ςτο ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ που ϋχει θεςπιςτεύ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 125 παρϊγραφοσ 2 ςτοιχεύο δ) του κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 , οι οπούεσ καθορύζονται ςτο παρϊρτημα III. Για κϊθε πρϊξη καταγρϊφονται και αποθηκεϑονται
δεδομϋνα, περιλαμβανομϋνων και δεδομϋνων για μεμονωμϋνουσ ςυμμετϋχοντεσ,
κατϊ περύπτωςη, κατϊ τρϐπον ώςτε να καθύςταται δυνατό η ομαδοπούηςη των
δεδομϋνων, ϐταν αυτϐ εύναι αναγκαύο για την παρακολοϑθηςη, την αξιολϐγηςη,
τη δημοςιονομικό διαχεύριςη, την επαλόθευςη και τον λογιςτικϐ ϋλεγχο. Πρϋπει
επύςησ να εύναι δυνατό η ομαδοπούηςη των δεδομϋνων αυτών αθροιςτικϊ για το
ςϑνολο τησ περιϐδου προγραμματιςμοϑ. Για το ΕΚΣ, τα δεδομϋνα καταγρϊφο23

νται και αποθηκεϑονται με τρϐπο που επιτρϋπει ςτισ διαχειριςτικϋσ αρχϋσ να
εκτελοϑν τα καθόκοντα παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ, ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 56 του κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθ.
1303/2013 και ςτα ϊρθρα 5 και 19 και ςτα παραρτόματα I και II του Κανονιςμοϑ του ΕΚΣ. Πρϋπει επύςησ να εύναι δυνατό η ανϊκτηςη δεδομϋνων για τουσ
δεύκτεσ που αναφϋρονται ςτα πεδύα 31-40 του παραρτόματοσ III, με κατανομό
ανϊ επενδυτικό προτεραιϐτητα και ανϊ φϑλο, κατϊ περύπτωςη.
 Παρϊρτημα ΙΙΙ : Περιλαμβϊνονται τα πεδύα που απαιτοϑνται ςε κϊθε πρϊξη :
Σα πεδύα 31 - 34 αφοροϑν τουσ δεύκτεσ εκροών : Ονομαςύα και μοναδικϐ αναγνωριςτικϐ, μονϊδα μϋτρηςησ, τιμό- ςτϐχοσ, επύπεδο επύτευξησ. Σα πεδύα 35-40
αφοροϑν τουσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων : Ονομαςύα και μοναδικϐ αναγνωριςτικϐ,
μονϊδα μϋτρηςησ, τιμό βϊςησ, τιμό- ςτϐχοσ, μονϊδα μϋτρηςησ για την τιμό ςτϐχο και την τιμό βϊςησ, επύπεδο επύτευξησ.
τον παρακϊτω πύνακα αποτυπώνεται αναλυτικό περιγραφό του κϊθε πεδύου, ειδικϊ
για τουσ δεύκτεσ του ΕΚΣ :
ΠΙΝΑΚΑ 7 - Αναλυτικό περιγραφό των πεδύων του Κανονιςμού (ΕΕ) 480/2014
για τουσ δεύκτεσ του ΕΚΣ
Πεδύο (όπωσ αναφϋρεται ςτο Παρϊρτημα
ΙΙΙ του κατ’ εξουςιοδότηςη Κανονιςμού
(ΕΕ) 480/2014)

31. Ονομαςύα και μοναδικϐ αναγνωριςτικϐ
καθενϐσ απϐ τουσ κοινούσ και ανϊ πρόγραμμα ειδικούσ δεύκτεσ εκροών που εύναι ςυναφεύσ με την πρϊξη ό, ϐταν απαιτεύται απϐ τουσ ειδικοϑσ κανϐνεσ κϊθε Σαμεύου, ονομαςύα και μοναδικϐ αναγνωριςτικϐ κϊθε κοινοϑ δεύκτη εκροών, με κατανομό των ςυμμετεχϐντων κατϊ φϑλο.

32. Μονϊδα μϋτρηςησ για κϊθε δεύκτη εκροών.

33. Σιμό- ςτϐχοσ για το δεύκτη εκροών, με κατανομό κατϊ φϑλο, κατϊ περύπτωςη.

ύςταςη (βλ. Πίνακα 1, Ενότητα 2.2.1 του μεθοδολογικοφ εγγράφου τησ Ε.Επιτροπήσ : Programming
Period 2014-2020 , Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, ESF, Annex D - Practical
Guidance on data collection and validation, May
2016.
Σο πεδύο αυτϐ αφορϊ την ονομαςύα και το μοναδικϐ
αναγνωριςτικϐ ϐλων των ςυναφών κοινών δεικτών
εκροών ΕΚΣ του Παρ. Ι του Καν. ΕΚΣ, καθώσ και την
ονομαςύα και το μοναδικϐ αναγνωριςτικϐ των ειδικών δεικτών εκροών του προγρϊμματοσ, που εύναι
ςυναφεύσ με την πρϊξη (δηλαδό ϐλοι οι ςυναφεύσ
δεύκτεσ που περιλαμβϊνονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα ςτην οπούα ανόκει η πρϊξη). την περύπτωςη που η πρϊξη ενιςχύει ςυμμετϋχοντεσ, όλοι οι
κοινού δεύκτεσ εκροών για ςυμμετϋχοντεσ θεωρούνται ςυναφεύσ.
Για ϐλουσ τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ εκροών, όδη η ονομαςύα και το μοναδικϐ αναγνωριςτικϐ υπϊρχουν
ςτην SFC2014. O πύνακασ 5 του ΕΠ περιλαμβϊνει
τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ εκροών που επιλϋχθηκαν απϐ
drop – down list. Αντύςτοιχα για τουσ ειδικοϑσ δεύκτεσ, υπϊρχει ονομαςύα και μοναδικϐ αναγνωριςτικϐ , που ιδανικϊ θα πρϋπει να ταυτύζεται με το αντύςτοιχο του πύνακα 5 του ΕΠ.
Μονϊδα μϋτρηςησ για τον δεύκτη ϐπωσ περιγρϊφεται ςτον Πύνακα 5 του Ε.Π (π.χ. αριθμϐσ των ςυμμετεχϐντων). ημειώνεται πωσ τα δεδομϋνα που αφοροϑν δεύκτεσ εκροών (κοινοϑσ και ειδικοϑσ δεύκτεσ
προγρϊμματοσ) θα πρϋπει πϊντα να εκφρϊζονται ςε
απϐλυτουσ αριθμοϑσ.
Σιμϋσ- ςτϐχου για δεύκτεσ εκροών ςε επύπεδο πρϊξησ, όπου απαιτεύται ςύμφωνα με τη λογικό τησ παρϋμβαςησ.
Επιςημαύνεται ϐτι δεν εύναι υποχρεωτικό η ςτοχοθϋτηςη ςε επύπεδο πρϊξησ ϐλων των δεικτών που
εύναι ςυναφεύσ με την πρϊξη, αλλϊ αυτών που εύναι
ςϑμφωνοι με τη λογικό τησ παρϋμβαςησ. Ψςτόςο
αναμϋνεται ότι για τουσ δεύκτεσ που εύναι ςτοχοθετημϋνοι ςτην αντύςτοιχη επεν. προτεραιότητα του
ΕΠ, αντύςτοιχη ςτοχοθϋτηςη τύθεται και ςε επύπεδο
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34. Επύπεδο επύτευξησ κϊθε δεύκτη εκροών για
κϊθε ημερολογιακϐ ϋτοσ, με κατανομό κατϊ φϑλο κατϊ περύπτωςη.

35. Ονομαςύα και μοναδικϐ αναγνωριςτικϐ
καθενϐσ απϐ τουσ κοινούσ και ειδικούσ
ανϊ πρόγραμμα δεύκτεσ αποτελεςμϊτων που εύναι ςυναφεύσ με την πρϊξη ό,
ϐταν απαιτεύται απϐ τουσ ειδικοϑσ κανϐνεσ
κϊθε Σαμεύου, ονομαςύα και μοναδικϐ αναγνωριςτικϐ κϊθε κοινοϑ δεύκτη αποτελεςμϊτων, με κατανομό των ςυμμετεχϐντων
κατϊ φϑλο, κατϊ περύπτωςη.

36. Μονϊδα μϋτρηςησ για κϊθε δεύκτη αποτελεςμϊτων
37. Σιμό βϊςησ για κϊθε παρεχϐμενο δεύκτη
αποτελεςμϊτων.
38. Σιμό – ςτϐχοσ για τον παρεχϐμενο δεύκτη
αποτελεςμϊτων, με κατανομό κατϊ φϑλο,
κατϊ περύπτωςη.

πρϊξησ.
Οι τιμϋσ ςτόχου αντύςτοιχα δεν εύναι υποχρεωτικό να
κατηγοριοποιούνται ανϊ φύλο
Οι τιμϋσ ϐλων των κοινών και ςυναφών ειδικών
δεικτών εκροών ςε επύπεδο πρϊξησ για το ημερολογιακϐ ϋτοσ (αθροιςτικϊ δεδομϋνα των τιμών ςε επύπεδο επ. προτερ. περιλαμβϊνονται ςτουσ πύνακεσ 4Α
και 4Β τησ Ετόςιασ Ϊκθεςησ Τλοπούηςησ).
Σα δεδομϋνα για όλουσ τουσ κοινούσ δεύκτεσ που αφορούν ςυμμετϋχοντεσ πρϋπει να κατηγοριοποιούνται ανϊ φύλο. Για τουσ ειδικούσ δεύκτεσ, η κατηγοριοπούηςη ανϊ φύλο απαιτεύται όταν ςτην ονομαςύα
του δεύκτη περιλαμβϊνεται αναφορϊ ςε φύλο. Εϊν
όχι, τότε οι τιμϋσ επύτευξησ δύνονται για το ςύνολο
των ςυμμετεχόντων. (βλ. ενότητα 2.3.6 ςτο ANNEX
D).
Προτεύνεται η αποθόκευςη των ετόςιων τιμών ςε
απϐλυτουσ αριθμοϑσ, για τη διευκϐλυνςη του υπολογιςμοϑ των ςωρευτικών τιμών και των ςυγκεντρωτικών ςτοιχεύων ςε επύπεδο επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ.
Σο πεδύο αυτϐ αφορϊ την ονομαςύα και το μοναδικϐ
αναγνωριςτικϐ ϐλων των ςυναφών κοινών δεικτών
αποτελεςμϊτων του ΕΚΣ, ϐπωσ περιγρϊφονται ςτο
Παρϊρτημα Ι (και ςτο Παρϊρτημα ΙΙ για την ΠΑΝ),
του Κανονιςμοϑ του ΕΚΣ, καθώσ και την ονομαςύα
και το μοναδικϐ αναγνωριςτικϐ των ειδικών δεικτών αποτελεςμϊτων που εύναι ςυναφεύσ με την
πρϊξη (δηλαδό ϐλοι οι δεύκτεσ που περιλαμβϊνονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα ςτην οπούα ανόκει
η πρϊξη).
την περύπτωςη που η πρϊξη ενιςχύει ςυμμετϋχοντεσ, όλοι οι κοινού δεύκτεσ αποτελεςμϊτων θεωρούνται ςυναφεύσ (εξαιρούνται οι δεύκτεσ, των οπούων ο
πληθυςμόσ αναφορϊσ ϋχει εξαιρεθεύ από την πρϊξη).
Αναφορικϊ με τουσ κοινούσ δεύκτεσ που δεν εύναι
ςυναφεύσ ό για τουσ οπούουσ δεν ϋχει δηλωθεύ ακόμη
κϊποιο αποτϋλεςμα, θα πρϋπει καταγραφούν, να
αποθηκευτούν και να δηλωθούν μηδενικϋσ τιμϋσ.
ήςον αφορϊ ϐλουσ τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων (ςυμπεριλαμβανομϋνων τησ ΠΑΝ), η ονομαςύα και το μοναδικϐ αναγνωριςτικϐ ϋχουν όδη
καθοριςτεύ ςτο ςϑςτημα SFC2014. τον Πύνακα 4
των ΕΠ, που αφορϊ τουσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων, οι
κοινού δεύκτεσ αποτελεςμϊτων ΕΚΣ και ΠΑΝ μποροϑν να επιλεχθοϑν απϐ drop - down list. Ψςτϐςο,
θα πρϋπει να αποδοθεύ μύα ονομαςύα και ϋνα μοναδικϐ αναγνωριςτικϐ (ID) και για κϊθε ειδικϐ δεύκτη
αποτελεςμϊτων, τα οπούα θα πρϋπει να ταυτύζονται
ιδανικϊ με αυτϊ που αναφϋρονται ςτον Πύνακα 4
του ΕΠ.
Μονϊδα μϋτρηςησ για το δεύκτη ϐπωσ αποτυπώνεται ςτον Πύνακα 4 του ΕΠ (π.χ. αριθμϐσ ςυμμετεχϐντων, αναλογύα, ποςοςτϐ).
Δεν ιςχϑει για το ΕΚΣ
Σιμϋσ-ςτϐχου για τουσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων ςε
επύπεδο πρϊξησ, κατϊ περύπτωςη και ςϑμφωνα με
τη λογικό τησ παρϋμβαςησ.
Επιςημαύνεται ϐτι δεν εύναι υποχρεωτικό η ςτοχοθϋτηςη ςε επύπεδο πρϊξησ ϐλων των δεικτών που
εύναι ςυναφεύσ με την πρϊξη, αλλϊ αυτών που εύναι
ςϑμφωνοι με τη λογικό τησ παρϋμβαςησ. Ψςτόςο
αναμϋνεται ότι για τουσ δεύκτεσ που εύναι ςτοχοθε-
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39. Μονϊδα μϋτρηςησ για την τιμό – ςτϐχο και
την τιμό βϊςησ κϊθε αποτελϋςματοσ.
40. Επύπεδο επύτευξησ κϊθε παρεχϐμενου δεύκτη αποτελεςμϊτων για κϊθε ημερολογιακϐ ϋτοσ, με κατανομό κατϊ φϑλο, κατϊ περύπτωςη.

τημϋνοι ςτην αντύςτοιχη επεν. προτεραιότητα του
ΕΠ, αντύςτοιχη ςτοχοθϋτηςη τύθεται και ςε επύπεδο
πρϊξησ
Οι τιμϋσ ςτόχου αντύςτοιχα δεν εύναι υποχρεωτικό να
κατηγοριοποιούνται ανϊ φύλο
Μονϊδα μϋτρηςησ για την τιμό- ςτϐχο και τισ αντύςτοιχεσ τιμϋσ βϊςησ ϐπωσ αποτυπώνεται ςτον Πύνακα 4 του ΕΠ (π.χ. αριθμϐσ ςυμμετεχϐντων, αναλογύα, ποςοςτϐ).
Οι τιμϋσ ϐλων των κοινών και ςυναφών ειδικών
δεικτών αποτελεςμϊτων ςε επύπεδο πρϊξησ ανϊ
ημερολογιακϐ ϋτοσ. (αθροιςτικϊ δεδομϋνα των τιμών ςε επύπεδο επ. προτερ. περιλαμβϊνονται ςτουσ
πύνακεσ 2Α, 2Β και 2Γ τησ Ετόςιασ Ϊκθεςησ Τλοπούηςησ).
Σα δεδομϋνα για όλουσ τουσ δεύκτεσ που αφορούν
ςυμμετϋχοντεσ πρϋπει να κατηγοριοποιούνται ανϊ
φύλο. Για τουσ ειδικούσ δεύκτεσ, η κατηγοριοπούηςη
ανϊ φύλο απαιτεύται όταν ςτην ονομαςύα του δεύκτη
περιλαμβϊνεται αναφορϊ ςε φύλο. Εϊν όχι, τότε οι
τιμϋσ επύτευξησ δύνονται για το ςύνολο των ςυμμετεχόντων. (βλ. ενότητα 2.3.6 ςτο ANNEX D).
Προτεύνεται η αποθόκευςη των ετόςιων τιμών ςε
απϐλυτουσ αριθμοϑσ, για τη διευκϐλυνςη του υπολογιςμοϑ των ςωρευτικών τιμών (εύτε ςε απϐλυτεσ
τιμϋσ εύτε ςε ποςοςτϊ) και των ςυγκεντρωτικών
ςτοιχεύων ςε επύπεδο επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ.

Με βϊςη τα παραπϊνω, και ςε ό,τι αφορϊ το ΕΚΣ, εκτϐσ απϐ τουσ ςτοχοθετημϋνουσ
επιχειρηςιακοϑσ δεύκτεσ εκροών και αποτελεςμϊτων, για τουσ οπούουσ απαιτεύται η
καταγραφό και ηλεκτρονικό αποθόκευςη δεδομϋνων ςτο επύπεδο τησ πρϊξησ, ϐπωσ
αναφϋρεται ςτα πεδύα του παραπϊνω πύνακα, απαιτεύται η καταγραφό και ηλεκτρονικό αποθόκευςη δεδομϋνων για την επύτευξη όλων των κοινών δεικτών
εκροών και αποτελεςμϊτων (Παρϊρτημα Ι για το ΕΚΣ και επιπρόςθετα Παρϊρτημα ΙΙ για την ΠΑΝ). Σα αθροιςτικϊ δεδομϋνα για την επύτευξη των τιμών των
εν λόγω δεικτών περιλαμβϊνονται ςτουσ αντύςτοιχουσ πύνακεσ των Ετόςιων
Εκθϋςεων Τλοπούηςησ των ΕΠ.
Ειδικϊ ςε ϐ,τι αφορϊ τουσ δεύκτεσ μακροπρόθεςμων αποτελεςμϊτων ςυμμετεχόντων, των οπούων η μϋτρηςη ςτηρύζεται ςε ςυλλογό δεδομϋνων απϐ αντιπροςωπευτικϐ δεύγμα ςε επύπεδο επενδ. προτεραιϐτητασ, ςτην περύπτωςη που αποτελούν ςτοχοθετημϋνουσ επιχειρηςιακούσ δεύκτεσ, δεν εύναι υποχρεωτικό η ςτοχοθϋτηςό
τουσ και ςτο επύπεδο τησ πρϊξησ. Θα μποροϑςε δυνητικϊ η ςτοχοθϋτηςη των αποτελεςμϊτων αυτών ςε επύπεδο πρϊξησ να γύνει κατ’ αναλογύα (on a pro rata basis) με τα
αποτελϋςματα που ϋχουν ςτοχοθετηθεύ ςτην επ. προτεραιϐτητα, ςϑμφωνα με την κατανομό των δαπανών ςτισ αντύςτοιχεσ πρϊξεισ.
χετικϊ Μεθοδολογικϊ Ϊγγραφα τησ Ε. Επιτροπόσ
Η Ε. Επιτροπό ϋχει εκδώςει τα εξόσ μεθοδολογικϊ ϋγγραφα ςχετικϊ με την παρακολοϑθηςη των δεικτών και την αξιολϐγηςη του ΕΚΣ, τα οπούα και ϋχουν ληφθεύ υπϐψη ςε
ϐλεσ τισ ςχετικϋσ με το ΕΚΣ απαιτόςεισ/ρυθμύςεισ/διαδικαςύεσ/ενϋργειεσ που περιλαμβϊνονται ςτο Ενιαύο ϑςτημα Παρακολοϑθηςησ Δεικτών για τα ΕΠ του ΕΠΑ 20142020:
1. Guidance Document ¨Programming Period 2014-2020: Μonitoring and Evaluation of European Cohesion Policy/European Social Fund, June 2015 (EC , DG Employment, Social Affairs and Inclusion).
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2. Guidance Document ¨Programming Period 2014-2020:Μonitoring and Evaluation
of European Cohesion Policy/European Social Fund : Annex D -Practical Guidance on data collection and validation, May 2016 (ESF Support Centre, EC, DG
Employment, Social Affairs and Inclusion ).
3. Frequently Asked Questions on data collection and data validation, ESF 20142020, February 2016. (Evaluation and Impact Assessment Unit , DG Employment, Social Affairs and Inclusion).
4. Guidance Document ¨Programming Period 2014-2020: Μonitoring and Evaluation of European Cohesion Policy/European Social Fund : Indicators of Public
Administration Capacity building, June 2014 (EC , DG Employment, Social Affairs
and Inclusion).
5. Web tool by DG EMPL and CRIE to support the construction of representative
samples of participants for measuring common longer term result indicators
(March 2017)
6. Guidance Evaluation of the YEI, September 2015 (EC , DG Employment, Social
Affairs and Inclusion).
7. Guidance Document on Evaluation Plans, February 2015 (EC, DG Regional and
Urban Policy, DG Employment, Social Affairs and Inclusion)
3.2.2

Εύδη δεικτών ΕΚΣ : Κοινού (common) και ειδικού δεύκτεσ προγρϊμματοσ
(programme specific)

3.2.2.1 Κοινοί δείκτεσ
Για τα EΠ τησ περιϐδου προγραμματιςμοϑ 2014-2020 προβλϋπεται απϐ τον Κανονιςμϐ
του ΕΚΣ για πρώτη φορϊ η υποχρεωτικό μϋτρηςη κοινών δεικτών ςε όλα τα ΕΠ,
εύτε ϋχουν ςτοχοθετηθεύ ωσ επιχειρηςιακού δεύκτεσ εύτε όχι:
ϑμφωνα με το Παρϊρτημα Ι του Κανονιςμοϑ ΕΚΣ , εύναι :
 19 δεύκτεσ εκροών για ςυμμετϋχοντεσ και 4 δεύκτεσ εκροών για φορεύσ
 5 δεύκτεσ ϊμεςων αποτελεςμϊτων για ςυμμετϋχοντεσ
 4 δεύκτεσ μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων για ςυμμετϋχοντεσ,
και επιπλϋον για την «Πρωτοβουλύα για την Απαςχϐληςη των Νϋων» (ΠΑΝ) , επιπρϐςθετα τησ υποχρϋωςησ μϋτρηςησ των δεικτών εκροών και αποτελεςμϊτων του Παραρτόματοσ Ι, ςϑμφωνα με το Παρϊρτημα ΙI του Κανονιςμοϑ ΕΚΣ ορύζονται:
 9 δεύκτεσ ϊμεςων αποτελεςμϊτων για ςυμμετϋχοντεσ και
 3 δεύκτεσ μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων για ςυμμετϋχοντεσ
Κοινού δεύκτεσ εκροών για ςυμμετϋχοντεσ (CO01 – CO19): υμμετϋχοντεσ νοοϑνται τα ϊτομα που επωφελοϑνται ϊμεςα απϐ μύα παρϋμβαςη ΕΚΣ/ΠΑΝ, δϑνανται να
ταυτοποιηθοϑν και να ζητηθοϑν τα προςωπικϊ ςτοιχεύα τουσ και για τα οπούα ϋχει
προβλεφθεύ ςυγκεκριμϋνη δαπϊνη. Επύςησ οι ςτϐχοι τησ κϊθε πρϊξησ εύναι ςημαντικό
παρϊμετροσ για να προςδιοριςτεύ αν αφορϊ «ϊμεςα ςυμμετϋχοντεσ» κατϊ την ϋννοια
των κοινών δεικτών ό ϐχι. Και τα τρύα παραπϊνω κριτόρια πρϋπει να πληρούνται
για να θεωρούνται οι ωφελούμενοι ωσ (ϊμεςα) ςυμμετϋχοντεσ, ςε διαφορετικό
περύπτωςη θεωρούνται ϋμμεςα ςυμμετϋχοντεσ και δεν απαιτεύται για αυτούσ η
μϋτρηςη των κοινών δεικτών ςτη βϊςη των «microdata». Οι δεύκτεσ εκροών για
ςυμμετϋχοντεσ αφοροϑν τα χαρακτηριςτικϊ/κατϊςταςη που ϋχουν οι ςυμμετϋχοντεσ
όταν ειςϋρχονται ςτην πρϊξη του ΕΚΣ.
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Κοινού δεύκτεσ εκροών για φορεύσ (CO20 – CO23) : Οι κοινού δεύκτεσ εκροών που
ςχετύζονται με την υποςτόριξη των φορϋων χρηςιμοποιοϑν δϑο διαφορετικϋσ μονϊδεσ
παρακολοϑθηςησ. Για τουσ δεύκτεσ CO20-CO22 η μονϊδα παρακολοϑθηςησ εύναι το
ϋργο, ενώ για το δεύκτη CO23 εύναι o φορϋασ - επιχεύρηςη. Ϊνα ϋργο (project) εύναι η
μικρϐτερη μονϊδα οργϊνωςησ των δρϊςεων που χρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΚΣ. Καλϑπτει μύα δραςτηριϐτητα ό μύα ομϊδα δραςτηριοτότων που υλοποιοϑνται απϐ ϋναν οικονομικϐ φορϋα εντϐσ του πλαιςύου τησ πρϊξησ. ε κϊποιεσ περιπτώςεισ μύα πρϊξη αποτελεύται απϐ ϋνα μϐνο ϋργο και οι δϑο ϐροι ταυτύζονται νοηματικϊ, αλλϊ ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ μύα πρϊξη μπορεύ να περιλαμβϊνει διαφορετικϊ ϋργα που υλοποιοϑνται απϐ
ϋναν ό περιςςϐτερουσ οικονομικοϑσ φορεύσ. Οι φορεύσ (entities) εύναι οργανιςμού που
μπορεύ εύτε να υλοποιοϑν ϋργα – πλόρωσ ό μερικώσ- εύτε να ενιςχϑονται/υποςτηρύζονται απϐ ϋργα. τη δεϑτερη περύπτωςη, κατϊ τον ύδιο τρϐπο ϐπωσ και
οι ςυμμετϋχοντεσ , οι φορεύσ θα πρϋπει να καταμετρώνται ϐταν ωφελοϑνται ϊμεςα απϐ
τη δρϊςη ΕΚΣ, που ςυνδϋεται με ςυγκεκριμϋνη δαπϊνη. Οι φορεύσ περιλαμβϊνουν εταιρεύεσ, φορεύσ παροχόσ δημοςύων υπηρεςιών, πανεπιςτόμια και ερευνητικϊ ινςτιτοϑτα,
μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ, κοινωνικοϑσ εταύρουσ κ.α. Μϐνο ϋνασ κοινϐσ δεύκτησ αποτυπώνει τον αριθμϐ των φορϋων που ενιςχϑονται (o δεύκτησ CO23). Σα δεδομϋνα των
δεικτών εκροών για φορεύσ ςυλλϋγονται κατϊ την ϋναρξη υλοπούηςησ των ϋργων, καθώσ
οι δεύκτεσ αφορούν ςε ό,τι ιςχύει κατϊ την ϋναρξη τησ ενύςχυςησ του ΕΚΣ/ϋναρξη υλοπούηςησ τησ πρϊξησ.
Κοινού δεύκτεσ ϊμεςων αποτελεςμϊτων ςχετικϊ με τουσ ςυμμετϋχοντεσ (CR01CR05 και CR01Y – CR009Y): Εύναι μϐνο δεύκτεσ ςυμμετεχϐντων και ϐχι φορϋων και
μετροϑν αποτελϋςματα αμϋςωσ μετϊ την ϋξοδο των ςυμμετεχϐντων απϐ την πρϊξη, εύτε ο ςυμμετϋχων ϋχει ολοκληρώςει την πρϊξη εύτε ϋχει αποχωρόςει νωρύτερα. (εξαύρεςη
υπϊρχει ςτουσ δεύκτεσ CR01Y, CR04Y, CR007Y που αφοροϑν μϐνο αποτελϋςματα ϐςων
ϋχουν ολοκληρώςει την παρϋμβαςη τησ ΠΑΝ). Οι δεύκτεσ αποτελεςμϊτων μετροϑν την
αλλαγό που ςυμβαύνει ςε ςχϋςη με την κατϊςταςη του ςυμμετϋχοντα ϐταν ειςόλθε
ςτην πρϊξη (αποτϋλεςμα/αλλαγό ςε ςχϋςη με την εκροό).
Κοινού δεύκτεσ μακροπρόθεςμων αποτελεςμϊτων ςχετικϊ με τουσ ςυμμετϋχοντεσ (CR06- CR09 και CR10Y – CR12Y): Εύναι μϐνο δεύκτεσ ςυμμετεχϐντων και ϐχι
φορϋων και μετροϑν αποτελϋςματα που αφοροϑν αλλαγό , ςε ςχϋςη με την κατϊςταςη
του ςυμμετϋχοντα ϐταν ειςόλθε ςτην πρϊξη, 6 μόνεσ μετϊ την ϋξοδϐ του απϐ την πρϊξη. Αφοροϑν δηλ. αποτελϋςματα που διατηροϑνται και ιςχϑουν 6 μόνεσ μετϊ την ϋξοδο
των ςυμμετεχϐντων απϐ την πρϊξη και ϐχι νωρύτερα.
Οι οριςμού των κοινών δεικτών εύναι ενιαύοι για ϐλα τα Κ-Μ και ϋχουν προςδιοριςτεύ
απϐ την Ε.Επιτροπό ςτο μεθοδολογικϐ ϋγγραφο «Guidance Document ¨Programming
Period 2014-2020: Μonitoring and Evaluation of European Cohesion Policy/European
Social Fund, (ΕC , DG Employment, Social Affairs and Inclusion). Eξαύρεςη αποτελοϑν οι
οριςμού των δεικτών για τα μειονεκτοϑντα ϊτομα που καταγρϊφονται ςτουσ δεύκτεσ
CO15 – CO18, για τουσ οπούουσ ιςχϑει το εθνικϐ νομοθετικϐ πλαύςιο κϊθε Κ-Μ.
Οι οριςμού όλων των κοινών δεικτών ΕΚΣ και ΠΑΝ περιλαμβϊνονται ςτον πύνακα του Κεφαλαύου 13, και ςτα Δελτύα Σαυτότητασ Δεικτών των ΕΠ που επεξεργϊςτηκε η ΕΤΕΚΣ.
3.2.2.2 Ειδικοί δείκτεσ Ε.Π.
τα Ε.Π. ϋχουν ςτοχοθετηθεύ εύτε κοινού εύτε ειδικού δεύκτεσ εκροών και αποτελεςμϊτων, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 5 του Καν. ΕΚΣ. Οι ειδικού δεύκτεσ αποτυπώνουν τισ εκροϋσ
και τα αποτελϋςματα των παρεμβϊςεων, ςϑμφωνα με τη λογικό τησ παρϋμβαςησ και
τουσ Ειδικοϑσ τϐχουσ ςτουσ οπούουσ ςυμβϊλλουν, εφϐςον οι κοινού δεύκτεσ δεν εύναι
κατϊλληλοι ό επειδό οι ειδικού δεύκτεσ επιτρϋπουν πιο ςυγκεκριμϋνη παρακολοϑθηςη
απϐ ϐ,τι οι κοινού δεύκτεσ.
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Οι κανονιςτικϋσ απαιτόςεισ που ιςχϑουν για τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ, ιςχϑουν και για τουσ
ειδικοϑσ δεύκτεσ προγραμμϊτων. Αντύςτοιχα οι πληροφορύεσ για τα δεδομϋνα που πρϋπει να καταγρϊφονται και να αποθηκεϑονται ςε ηλεκτρονικό μορφό για κϊθε πρϊξη
ςτο ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του κατ’εξουςιοδϐτηςη Καν.
480/2014, αφοροϑν και ςτουσ ειδικοϑσ δεύκτεσ που περιλαμβϊνονται ςτα ΕΠ (βλ. ενϐτητα 3.2.1 ςτο παρϐν ϋγγραφο). υνεπώσ οι ειδικού δεύκτεσ δεν αντικαθιςτοϑν τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ ΕΚΣ, αλλϊ προςτύθενται ςε αυτοϑσ, καθώσ η παρακολοϑθηςη/μϋτρηςη
των κοινών δεικτών εύναι υποχρεωτικό ςε ϐλα τα ΕΠ.
Οι ειδικού δεύκτεσ μπορεύ να εύναι δεύκτεσ που μετροϑν ϊτομα/ωφελοϑμενουσ ό φορεύσ/δομϋσ/ςυςτόματα/διαδικαςύεσ κλπ. ημαςύα για το ΕΚΣ ϋχουν οι εξόσ περιπτώςεισ:
 Ειδικού δεύκτεσ ϊμεςα ςυμμετεχόντων : τισ περιπτώςεισ που οι ειδικού δεύκτεσ αφοροϑν ςε ϊμεςα ςυμμετϋχοντεσ κατϊ την ϋννοια των κοινών δεικτών
ΕΚΣ, δηλ. μετροϑν ςυνδυαςμϐ μεταβλητών (microdata) δϑο ό περιςςϐτερων
κοινών δεικτών , ιςχύουν οι οριςμού και ο τρόποσ και η ςυχνότητα μϋτρηςησ των αντύςτοιχων κοινών δεικτών : Για παρϊδειγμα, ο ειδικϐσ δεύκτησ
εκροών «υμμετϋχοντεσ 25-29 ετών» ςτην ΠΑΝ μετρϊται απϐ ςυνδυαςμϐ δεδομϋνων /μεταβλητών που προϋρχονται απϐ τα microdata των αντύςτοιχων κοινών δεικτών (ϊνεργοι, οικονομικϊ μη ενεργού, ηλικύα). Αντύςτοιχα ο ειδικϐσ δεύκτησ ϊμεςων αποτελεςμϊτων «Εργαζόμενεσ που διατηρούν τη θϋςη εργαςύασ
τουσ αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ» μετρϊται απϐ ςυνδυαςμϐ δεδομϋνων /μεταβλητών που προϋρχονται απϐ τα microdata των αντύςτοιχων κοινών δεικτών εκροών και ϊμεςων αποτελεςμϊτων (εργαζϐμενοι, φϑλο, ).
 Ειδικού δεύκτεσ φορϋων : τισ περιπτώςεισ που οι ειδικού δεύκτεσ αφορούν ςε φορεύσ/ϋργα κατϊ την ϋννοια των κοινών δεικτών εκροών για
φορεύσ, ιςχύουν οι οριςμού, η ςυχνότητα και ο τρόποσ μϋτρηςησ των αντύςτοιχων κοινών δεικτών . O οριςμϐσ του ϋργου ό τησ ΜΜΕ θα πρϋπει να
εύναι ςϑμφωνοσ με τον οριςμϐ των αντύςτοιχων κοινών δεικτών. Κοινού δεύκτεσ
αποτελεςμϊτων ΕΚΣ για φορεύσ δεν υπϊρχουν, ςυνεπώσ τα ΕΠ ϋχουν ςτοχοθετόςει ςτισ αντύςτοιχεσ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ μϐνο ειδικοϑσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων (π.χ. δεύκτεσ του ΕΠ «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα»).
 Ωλλοι ειδικού δεύκτεσ ε περιπτώςεισ που οι ειδικού δεύκτεσ δεν ςχετύζονται με
την ϋννοια/οριςμϐ των κοινών δεικτών ΕΚΣ, ςϑμφωνα με τον οριςμϐ και τρϐπο
μϋτρηςησ που αποτυπώνεται ςτο Δελτύο Σαυτϐτητασ Δεύκτη, δεν μπορεύ να γύνει
ϋλεγχοσ ςυνϊφειασ/ςυςχϋτιςησ με κοινϐ δεύκτη (π.χ. δεύκτεσ που μετροϑν ϋμμεςα ωφελοϑμενουσ απϐ ςυςτημικϋσ δρϊςεισ)
 Οι οριςμού των ειδικών δεικτών προγρϊμματοσ προςδιορύζονται απϐ τισ αρμϐδιεσ ΕΤΔ και εξαςφαλύζεται ϐτι για κϊθε δεύκτη ο οριςμϐσ του, η ςυχνϐτητα και
ο τρϐποσ μϋτρηςόσ του εφαρμϐζεται ενιαύα για ϐλεσ τισ αντύςτοιχεσ παρεμβϊςεισ του ΕΠ. ε περιπτώςεισ που ϋχουν ςτοχοθετηθεύ ειδικού δεύκτεσ προγρϊμματοσ μακροπρόθεςμων αποτελεςμϊτων, αντύςτοιχα προςδιορύζονται ο τρϐποσ
και ςυχνϐτητα μϋτρηςησ των δεδομϋνων τουσ ξεχωριςτϊ για κϊθε περύπτωςη.
Ολεσ οι ςχετικϋσ πληροφορύεσ περιλαμβϊνονται ςτα Δελτύα Σαυτϐτητασ Δεικτών των ΕΠ.
 Οι κανονιςτικϋσ ρυθμύςεισ δεν ιςχϑουν για πρϐςθετουσ/λοιποϑσ δεύκτεσ που
παρακολουθοϑνται ςε επύπεδο προςκλόςεων για λϐγουσ πρϐςθετων αναγκών
παρακολοϑθηςησ των πρϊξεων απϐ τισ ΔΑ.2. την SFC2014 και ςε ϐλεσ τισ Εκθϋςεισ που προβλϋπονται απϐ τουσ Κανονιςμοϑσ, ιςχϑουν τα ϐςα προβλϋπονται
για τουσ επιχειρηςιακοϑσ και τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ. Πρϐςθετοι ειδικού δεύκτεσ
2

‘’The regulatory requirements only apply to OP indicators (i.e. all common indicators as well as the programme-specific
indicators which are included in Tables 4, 4A and 5 of the OP). Programme-specific indicators which are used only
for internal purposes are not subject to these requirements’’ (ΕSF Support Centre).

29

προςκλόςεων/πρϊξεων που δεν περιλαμβϊνονται ςτα εγκεκριμϋνα ΕΠ δεν υπϊγονται ςτισ απαιτόςεισ των Κανονιςμών, εκτϐσ εϊν κατϊ την αναθεώρηςη των
ΕΠ αποτελϋςουν επιχειρηςιακοϑσ δεύκτεσ, οπϐτε και θα εφαρμϐζονται οι ιςχϑουςεσ κανονιςτικϋσ διατϊξεισ.

3.2.3

Βαςικϋσ απαιτόςεισ για τη ςυλλογό, αποθόκευςη, αναφορϊ και ποιότητα
δεδομϋνων δεικτών ΕΚΣ

3.2.3.1 υλλογή δεδομένων
3.2.3.1.1

Βαςικϋσ αρχϋσ για τη ςυλλογό δεδομϋνων

Αμεςη ωφϋλεια : Σα δεδομϋνα των δεικτών για μεμονωμϋνουσ ςυμμετϋχοντεσ και φορεύσ αφοροϑν ςε ϊτομα και φορεύσ που ωφελοϑνται ϊμεςα απϐ τισ πρϊξεισ ΕΚΣ.
ε ϐ,τι αφορϊ πρϊξεισ που ενιςχϑουν τη θεςμικό/διοικητικό ικανϐτητα δημϐςιων φορϋων (capacity building operations), θα πρϋπει να εξετϊζονται οι ςτϐχοι τησ πρϊξησ,
αν α) αφοροϑν την ενύςχυςη ατϐμων (αναβϊθμιςη δεξιοτότων εργαζομϋνων) ό β) την
ενύςχυςη φορϋων (ειςαγωγό ό βελτύωςη διαδικαςιών, ενύςχυςη οργανωτικών ό διαρθρωτικών αλλαγών, επϋνδυςη ςε ανθρώπινουσ πϐρουσ). την πρώτη περύπτωςη οι
ωφελοϑμενοι αποτελοϑν ςυμμετϋχοντεσ κατϊ την ϋννοια των κοινών δεικτών (απαύτηςη ςυλλογόσ microdata), ενώ ςτη δεϑτερη περύπτωςη οι ωφελοϑμενοι ςυνόθωσ αποτελοϑν χρόςτεσ των παρεχϐμενων υπηρεςιών, θεωροϑνται ϋμμεςα και ϐχι ϊμεςα ςυμμετϋχοντεσ και δεν απαιτεύται η ςυλλογό microdata/δεν μετρώνται ςτουσ κοινοϑσ δεύκτεσ
ςυμμετεχϐντων. Ψσ χρόςτεσ υπηρεςιών δϑναται να μετρηθοϑν μϋςω αντύςτοιχων ειδικών δεικτών, για τουσ οπούουσ θα προςδιοριςτεύ ο οριςμϐσ και ο τρϐποσ μϋτρηςησ. (βλ.
παραδεύγματα από Ενότητεσ 4.1.2 , από το ϋγγραφο «Annex D -Practical Guidance on data collection and validation, May 2016»).
Παρϊδειγμα 1 : Μύα πρϊξη ςτοχεύει ςτη βελτύωςη των δεξιοτότων των εργαζομϋνων/κοινωνικών λειτουργών, οι οπούοι εργϊζονται ςε υπηρεςύεσ για την καταπολϋμηςη
του κοινωνικού αποκλειςμού ευπαθών ομϊδων, ϋτςι ώςτε να αυξηθεύ η αποδοτικότητα
των παρεχόμενων υπηρεςιών.
Οι κοινωνικού λειτουργού θεωροϑνται ςυμμετϋχοντεσ (απαιτεύται για αυτοϑσ ςυλλογό
«microdata»). Oι αποδϋκτεσ των υπηρεςιών/ωφελοϑμενα ϊτομα ευπαθών κοινωνικϊ
ομϊδων θεωροϑνται ϋμμεςα ωφελοϑμενοι τησ πρϊξησ και δεν απαιτεύται για αυτοϑσ
ςυλλογό «microdata». Δϑναται να μετρηθοϑν μϋςω ειδικών δεικτών (π.χ. αριθμϐσ χρηςτών των παρεχϐμενων υπηρεςιών).
Παρϊδειγμα 2 : Mύα πρϊξη χρηματοδοτεύ την αναδιϊρθρωςη των ΚΠΑ με ςκοπό τη βελτύωςη των παρεχόμενων υπηρεςιών.
Οϑτε τα ςτελϋχη των ΚΠΑ, οϑτε οι ϊνεργοι/αναζητοϑντεσ εργαςύα που λαμβϊνουν τισ
υπηρεςύεσ των ΚΠΑ θεωροϑνται ςυμμετϋχοντεσ. υνεπώσ η εν λϐγω πρϊξη δεν απαιτεύ
ςυλλογό «microdata”. Oι αποδϋκτεσ των υπηρεςιών/ωφελοϑμενα ϊτομα θεωροϑνται
ϋμμεςα ωφελοϑμενοι τησ πρϊξησ και δϑναται να μετρηθοϑν μϋςω ειδικών δεικτών (π.χ.
αριθμϐσ χρηςτών των παρεχϐμενων υπηρεςιών).
Παρϊδειγμα 3 : Mύα πρϊξη χρηματοδοτεύ τουσ μιςθούσ των κοινωνικών λειτουργών που
εργϊζονται ςε υπηρεςύεσ (Κϋντρα Κοινότητασ π.χ.) οι οπούεσ απευθύνονται ςε μειονεκτούντα ϊτομα
Ιςχύει ό,τι και ςτο παρϊδειγμα 2.
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Φρονικϊ διαςτόματα ςυλλογόσ δεδομϋνων : Tα δεδομϋνα των κοινών δεικτών εκροών ςυμμετεχόντων δεν αφοροϑν εκτιμώμενο αριθμϐ ςυμμετεχϐντων αλλϊ μεταβλητϋσ/χαρακτηριςτικϊ για την κατϊςταςη των ςυμμετεχϐντων κατϊ την εύςοδϐ τουσ ςε
μύα πρϊξη που ϋχει ξεκινόςει να υλοποιεύται (π.χ. ςτισ δρϊςεισ επιδϐτηςησ απαςχϐληςησ
ό επιχειρηματικϐτητασ που απευθϑνονται ςε ανϋργουσ, οι δεύκτεσ CO01 ό/και CO02
λαμβϊνουν τιμϋσ για ϐλουσ τουσ ωφελοϑμενουσ ανϋργουσ ςυμμετϋχοντεσ , ενώ ο δεύκτησ CO05 ϋχει τιμό 0). τισ περιπτώςεισ που δεδομϋνα ϋχουν ςυλλεχθεύ ςε προγενϋςτερο ςτϊδιο, π.χ. κατϊ τη διαδικαςύα των αιτόςεων, θα πρϋπει να επικαιροποιηθοϑν/επαληθευτοϑν ϐταν ξεκινϊ η υλοπούηςη τησ πρϊξησ.
Aντύςτοιχα, τα δεδομϋνα των κοινών δεικτών ϊμεςων αποτελεςμϊτων ςυμμετεχόντων
αφοροϑν ςε μεταβλητϋσ που αποτυπώνουν την κατϊςταςη των ςυμμετεχϐντων αμϋςωσ μετϊ την ϋξοδϐ τουσ απϐ την πρϊξη ό ϋωσ και 4 εβδομϊδεσ μετϊ την ημερομηνύα
εξϐδου απϐ αυτόν. Σο αποτϋλεςμα που αφορϊ αλλαγό κατϊςταςησ ςε διϊςτημα μεγαλϑτερο των 4 εβδομϊδων μετϊ την ϋξοδο του ατϐμου απϐ την πρϊξη, δεν μετρϊται
ςτουσ κοινοϑσ δεύκτεσ ϊμεςων αποτελεςμϊτων. Η ϋξοδοσ του ατϐμου απϐ την πρϊξη
δεν ςημαύνει κατ’ ανϊγκη την ολοκλόρωςη αυτόσ. ήλοι οι ωφελοϑμενοι ςυμμετϋχοντεσ
μετρώνται, και ϐςοι εξϋρχονται απϐ την πρϊξη χωρύσ να ολοκληρώςουν ϐλεσ τισ παρεμβϊςεισ αυτόσ (π.χ. ςε μύα πρϊξη που περιλαμβϊνει α) κατϊρτιςη και β) πρακτικό ϊςκηςη ςε επιχειρόςεισ, μετρώνται ςτουσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων και ϐςοι καταρτιςθϋντεσ
ενδεχομϋνωσ δεν προχωρόςουν ςτην πρακτικό ϊςκηςη και εγκαταλεύψουν την πρϊξη
ςτη φϊςη τησ κατϊρτιςησ).. (υπϊρχει διαφοροπούηςη ςτουσ δεύκτεσ του παραρτόματοσ
ΙΙ του Καν.ΕΚΣ για την ΠΑΝ ςε ϐ,τι αφορϊ την ολοκλόρωςη πρϊξεων ό παρεμβϊςεων).
Για τα δεδομϋνα των κοινών δεικτών μακροπρόθεςμων αποτελεςμϊτων ςυμμετεχόντων,
βλ. ενϐτητα 3.4. ςτο παρϐν ϋγγραφο.
3.2.3.1.2

υλλογό δεδομϋνων με τη χρόςη ερωτηματολογύων μεμονωμϋνων ςυμμετεχόντων (MICRODATA)

Aπϐ την ϋναρξη τησ προγραμματικόσ περιϐδου 2014-2020 και όδη κατϊ την ϋναρξη υλοπούηςησ των εμπροςθοβαρών δρϊςεων, ςχεδιϊςτηκαν ερωτηματολϐγια ςυμμετεχϐντων με την υποχρϋωςη ςυμπλόρωςόσ τουσ απϐ κϊθε ωφελοϑμενο ςυμμετϋχοντα, τϐςο
κατϊ την εύςοδϐ του ςτην πρϊξη, ϐςο και κατϊ την ϋξοδϐ του απϐ αυτό. Για τα ερωτηματολϐγια ςχεδιϊςτηκαν κεντρικϊ (ΕΤΕΚΣ) ϐλεσ οι ερωτόςεισ που αντιςτοιχοϑν ςτο
ςϑνολο τησ απαιτοϑμενησ πληροφορύασ για τη μϋτρηςη ϐλων των κοινών δεικτών εκροών και ϊμεςων αποτελεςμϊτων ςυμμετεχϐντων. Κϊθε ερώτηςη ςυνοδεϑεται απϐ
ειδικό επεξόγηςη που αντιςτοιχεύ ςτον οριςμϐ του αντύςτοιχου δεύκτη.
Σα ερωτηματολϐγια προςαρμϐζονται απϐ την αρμϐδια ΕΤΔ, ανϊλογα με τη λογικό παρϋμβαςησ και την επιλεξιμϐτητα των ομϊδων ςτϐχου, π.χ. δϑναται να μην περιλαμβϊνονται ερωτόςεισ για κϊποιεσ μεταβλητϋσ ϐταν ϐλοι οι ςυμμετϋχοντεσ βϊςει των κριτηρύων επιλεξιμϐτητασ τησ πρϊξησ εύναι βϋβαιο ϐτι δεν μπορεύ να ϋχουν δεδομϋνα για τισ εν
λϐγω μεταβλητϋσ : για παρϊδειγμα ςε πρϊξεισ που μόνο ϊνεργοι εύναι επιλϋξιμοι ωσ ομϊδα - ςτόχου, δύναται να μην περιλαμβϊνονται οι ερωτόςεισ για το αν οι ςυμμετϋχοντεσ
εύναι εργαζόμενοι/αυτοαπαςχολούμενοι και με ποιό καθεςτώσ απαςχόληςησ.
Σα ερωτηματολϐγια μπορεύ να ςυμπληρώνονται απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε ϋντυπη
μορφό, εύτε ςε ηλεκτρονικό μορφό.
ήλα τα πεδύα και οι ερωτόςεισ που απαιτοϑνται για τη μϋτρηςη του ςυνϐλου των μεταβλητών (microdata) και που η επεξεργαςύα τουσ δύνει τισ τιμϋσ των κοινών δεικτών
εκροών και ϊμεςων αποτελεςμϊτων περιλαμβϊνονται ςε ηλεκτρονικό μορφό ςτο Απογραφικό Δελτύο Ειςόδου ΕΚΣ/ΠΑΝ, ςτο Απογραφικό Δελτύο Εξόδου ΕΚΣ και ςτο
Απογραφικό Δελτύο Εξόδου ΠΑΝ, τα οπούα ϋχουν ενςωματώςει ϐλεσ τισ τεχνικϋσ ρυθμύςεισ επεξεργαςύασ και ελϋγχου του ΟΠ για την ορθό μϋτρηςη των δεικτών. το ΟΠ
ΕΡΓΟΡΑΜΑ (βλ. ςϑνδεςμο για Οδηγϐ ΟΠ ςτο κεφ. 10 και Παρϊρτημα 6) επιςυνϊπτο31

νται τα πρϐτυπα Απογραφικοϑ Δελτύου υμμετϋχοντα (Ειςϐδου – Εξϐδου) που εύναι
αναρτημϋνα ςτο ΟΠ. υνεπώσ κϊθε ερωτηματολϐγιο που ςυμπληρώνεται απϐ τουσ
ςυμμετϋχοντεσ κατϊ την εύςοδϐ τουσ ςτισ πρϊξεισ «τροφοδοτεύ» ςτο ΟΠ το απογραφικϐ δελτύο ειςϐδου, απϐ το οπούο εκτιμώνται οι τιμϋσ ϐλων των δεικτών εκροών ςυμμετεχϐντων ΕΚΣ και ΠΑΝ.
Αντύςτοιχα κϊθε ερωτηματολϐγιο που ςυμπληρώνεται απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ κατϊ
την ϋξοδϐ τουσ απϐ τισ πρϊξεισ «τροφοδοτεύ» ςτο ΟΠ α) το απογραφικϐ δελτύο εξϐδου
ΕΚΣ, απϐ το οπούο εκτιμώνται οι τιμϋσ ϐλων των δεικτών ϊμεςων αποτελεςμϊτων ςυμμετεχϐντων ΕΚΣ και β) το απογραφικϐ δελτύο εξϐδου ΠΑΝ, απϐ το οπούο εκτιμώνται οι
τιμϋσ ϐλων των δεικτών ϊμεςων αποτελεςμϊτων ςυμμετεχϐντων ΠΑΝ.
Οι δυνατϐτητεσ απαντόςεων των ςυμμετεχϐντων ςτα ερωτηματολϐγια εύναι ΝΑΙ ό ΟΦΙ
καθώσ ζητεύται η υποχρεωτικό ςυμπλόρωςό τουσ ςε ϐλα τα πεδύα, ςϑμφωνα με τισ
ρυθμύςεισ του Ν.4403/2016 που επιτρϋπει τη ςυλλογό και επεξεργαςύα ϐλων των προςωπικών δεδομϋνων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ευαύςθητων. Σα ερωτηματολϐγια περιλαμβϊνουν και προςωπικϊ ςτοιχεύα ςυμμετεχϐντων (ονοματεπώνυμο, τηλϋφωνο, email), ώςτε να εξαςφαλύζεται η δυνατϐτητα επικοινωνύασ με τουσ ςυμμετϋχοντεσ που
θα αποτελοϑν το δεύγμα των ερευνών για τη μϋτρηςη των δεικτών μακροπρϐθεςμων
αποτελεςμϊτων.
ε ϐ,τι αφορϊ τισ υποχρεώςεισ των Δικαιούχων για τη ςυλλογό και ηλεκτρονικό καταχώρηςη των δεδομϋνων μεμονωμϋνων ςυμμετεχϐντων ςτισ πρϊξεισ του ΕΚΣ, αυτϋσ
περιγρϊφονται ςε ειδικϊ Παραρτόματα ςτο τυποποιημϋνο Ϊντυπο τησ Πρόςκληςησ (ΔΕ). Βλ. αναλυτικό περιγραφό ςτην Ενϐτητα 3.2.3.5 ςτο παρϐν ϋγγραφο.
3.2.3.1.3

Δεδομϋνα από διοικητικϋσ πηγϋσ : Βαςικϋσ αρχϋσ και δυνατότητα χρόςησ τουσ

ϑμφωνα με τισ κατευθϑνςεισ των μεθοδολογικών εγγρϊφων τησ Ε.Επιτροπόσ, η ςυλλογό δεδομϋνων απϐ διοικητικϋσ πηγϋσ μειώνει το διοικητικϐ βϊροσ που ςυνεπϊγεται η
ςυλλογό τουσ απϐ τουσ ύδιουσ τουσ ωφελοϑμενουσ. Για τη χρόςη των διοικητικών πηγών πρϋπει προηγουμϋνωσ να ϋχει εξαςφαλιςτεύ ϐτι τα διαθϋςιμα ςτοιχεύα που τηροϑνται ςτισ διοικητικϋσ πηγϋσ :
-

Aντιςτοιχοϑν ςτουσ οριςμοϑσ των δεικτών ϐπωσ αυτού ϋχουν προςδιοριςτεύ
απϐ τα μεθοδολογικϊ ϋγγραφα του ΕΚΣ

-

Eύναι διαθϋςιμα για αξιοπούηςη απϐ τισ ΔΑ ςτα χρονικϊ διαςτόματα που απαιτεύται για τη ςυμπλόρωςη των τιμών των αντύςτοιχων δεικτών.

υνεπώσ ςτισ περιπτώςεισ που εύτε υπϊρχουν διαθϋςιμα διοικητικϊ δεδομϋνα τα οπούα
ϐμωσ δεν περιλαμβϊνουν ϐλεσ τισ απαιτοϑμενεσ για τη μϋτρηςη των δεικτών μεταβλητϋσ, εύτε δεν αντιςτοιχοϑν ακριβώσ ςτουσ οριςμοϑσ των δεικτών, απαιτεύται η ςυλλογό
των δεδομϋνων απευθεύασ απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ.
Για παρϊδειγμα, η χρόςη διοικητικών πηγών για δεδομϋνα που αφορούν ςε ανϋργουσ ό
εργαζομϋνουσ πρϋπει να εξαςφαλύζει ότι : τα δεδομϋνα για τουσ ανϋργουσ περιλαμβϊνουν
όλουσ όςουσ αναζητούν εργαςύα ςύμφωνα με τον οριςμό τησ Eurostat, και ότι δεν περιλαμβϊνονται οι φοιτητϋσ, ενώ τα δεδομϋνα για τουσ εργαζομϋνουσ ότι περιλαμβϊνουν και
τουσ αυτοαπαςχολούμενουσ.
Θα μποροϑςε επύςησ να γύνει ςυνδυαςτικό χρόςη και αξιοπούηςη δεδομϋνων απϐ διαφορετικϋσ διοικητικϋσ πηγϋσ (π.χ μϋςω ΑΜΚΑ και ΑΥΜ) ώςτε τα δεδομϋνα να αντιςτοιχοϑν ςε ϐ,τι απαιτεύται για τη μϋτρηςη των δεικτών βϊςει του οριςμοϑ τουσ.
Βαςικϊ ερωτόματα που πρϋπει να απαντηθοϑν πριν αποφαςιςτεύ η χρόςη διοικητικών
πηγών για τη ςυμπλόρωςη δεδομϋνων δεικτών, εύναι τα εξόσ :
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-

Kαλϑπτονται ϐλοι οι ςυμμετϋχοντεσ/ωφελοϑμενοι ; Αν ϐχι, πώσ θα ςυλλϋγονται
τα δεδομϋνα για ϐςουσ δεν καλϑπτονται ; Πώσ θα γύνεται η επεξεργαςύα ϐλων
των δεδομϋνων που απαιτοϑνται για τη μϋτρηςη των αντύςτοιχων δεικτών ;

-

Για ποιουσ κοινοϑσ δεύκτεσ υπϊρχουν διοικητικϋσ πηγϋσ που περιλαμβϊνουν την
απαιτοϑμενη πληροφϐρηςη ; Εύναι καταχωρημϋνα τα δεδομϋνα με τρϐπο που
αντιςτοιχεύ ςτουσ οριςμοϑσ των δεικτών , και εϊν ϐχι πώσ αντιμετωπύζονται οι
διαφορϋσ/ελλεύψεισ ;

-

Tηροϑνται τα δεδομϋνα ςτισ διοικητικϋσ πηγϋσ για ϐςο διϊςτημα απαιτεύται βϊςει των Κανονιςμών (για τουσ ςκοποϑσ τησ παρακολοϑθηςησ, τησ αξιολϐγηςησ
και του ελϋγχου) ;

-

Eχουν εξαςφαλιςτεύ οι διαδικαςύεσ που εξαςφαλύζουν την ϋγκαιρη καταχώρηςη
των δεδομϋνων ςτο ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ των δεικτών ;

-

Εχουν οι διοικητικϋσ πηγϋσ ςυνεχώσ επικαιροποιημϋνα δεδομϋνα ;

Ενϋργειεσ για τη χρόςη διοικητικών πηγών
Η ιςχϑουςα διαδικαςύα ςυλλογόσ δεδομϋνων (microdata) για τη μϋτρηςη των δεικτών
εκροών και ϊμεςων αποτελεςμϊτων ςυμμετεχϐντων ΕΚΣ/ΠΑΝ, ϐπωσ αναφϋρεται ςτην
προηγοϑμενη ενϐτητα 3.2.3.1.2, εύναι η ςυμπλόρωςη ειδικϊ ςχεδιαςμϋνων ερωτηματολογύων απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ των αντύςτοιχων πρϊξεων ςε ϐλα τα ΕΠ/ΕΚΣ. Παρϊλληλα γύνονται ενϋργειεσ απϐ τισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ τησ ΕΑ (ΕΤΕΚΣ – ΕΤ ΟΠ) για τη
ςταδιακό διερεϑνηςη τησ δυνατϐτητασ αξιοπούηςησ Διοικητικών Πηγών για τη ςυγκϋντρωςη δεδομϋνων δεικτών. Με βϊςη τισ όδη εφαρμοζϐμενεσ διαδικαςύεσ για τη ςυλλογό των απαιτοϑμενων δεδομϋνων :
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-

ε ϐ,τι αφορϊ τα δεδομϋνα ςυμμετεχϐντων που εύναι ϊνεργοι/μακροχρόνια
ϊνεργοι, καθώσ οι εγγεγραμμϋνοι ϊνεργοι ςτον ΟΑΕΔ δεν αποτελοϑν το ςϑνολο
των αναζητοϑντων εργαςύα ςϑμφωνα με τον οριςμϐ του «ανϋργου» που ϋχει
προςδιοριςτεύ απϐ την Ε.Επιτροπό (ILO definition), ϐλα τα απαιτοϑμενα δεδομϋνα για τον υπολογιςμϐ των τιμών των ςχετικών δεικτών (CO01, CΟ02, CR01)
ςυλλϋγονται απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ μϋςω των ερωτηματολογύων που καλοϑνται να ςυμπληρώςουν, ώςτε να περιλαμβϊνουν ϐλουσ τουσ αναζητοϑντεσ εργαςύα, εγγεγραμμϋνουσ και μη εγγεγραμμϋνουσ ςτον ΟΑΕΔ.3 Τπϊρχουν δηλ. ςυγκεκριμϋνεσ ερωτόςεισ ςτα ερωτηματολϐγια/απογραφικϊ δελτύα ςυμμετεχϐντων για τουσ αναζητοϑντεσ εργαςύα (εγγεγραμμϋνουσ και μη εγγεγραμμϋνουσ
ςτον ΟΑΕΔ), ϋτςι ώςτε να εξαςφαλύζεται ϐτι κϊθε «ϊτομο που δεν εργϊζεται,
αναζητϊ και εύναι διαθϋςιμο για εργαςύα» θεωρεύται και μετρϊται ωσ ϊνεργοσ
ςτουσ αντύςτοιχουσ δεύκτεσ ΕΚΣ/ΠΑΝ.

-

Ϊχει ξεκινόςει ςυνεργαςύα τησ EA (ΕΤΕΚΣ, ΕΤ ΟΠ) με τον ΟΑΕΔ για τη διερεϑνηςη τησ δυνατϐτητασ αξιοπούηςησ των δεδομϋνων που τηροϑνται ςτο πληροφοριακϐ ςϑςτημα του ΟΑΕΔ (εγγεγραμμϋνοι ϊνεργοι με κϊρτα ανεργύασ) ςτισ
περιπτώςεισ πρϊξεων ΕΚΣ/ΠΑΝ που λϐγω επιλεξιμϐτητασ των ωφελουμϋνων,
ϐλοι οι ςυμμετϋχοντεσ πρϋπει να εύναι ϊνεργοι εγγεγραμμϋνοι ςτον ΟΑΕΔ κατϊ
την εύςοδϐ τουσ ςτισ πρϊξεισ. ε κϊθε περύπτωςη για κϊθε ςυμμετϋχοντα πρϊξησ ΕΚΣ/ΠΑΝ εξαςφαλύζεται ςτο ΟΠ ΕΠΑ η μοναδικϐτητα του ατϐμου μϋςω
χρόςησ μοναδικοϑ κωδικοϑ που αντιςτοιχεύ ςε ςυνδυαςμϐ ΑΜΚΑ και ΑΥΜ.

-

ε ϐ,τι αφορϊ τα δεδομϋνα ςυμμετεχϐντων που εύναι εργαζόμενοι/αυτοαπαςχολούμενοι και απϐ την επεξεργαςύα των οπούων υπολογύζονται οι τιμϋσ των δεικτών εκροών και αποτελεςμϊτων CO05, CR04, CR06, CR08,
CR09, τα δεδομϋνα του Πληροφοριακού υςτόματοσ ΕΡΓΑΝΗ του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ, αφορούν μό-

Ηλεκτρονική αλληλογραφία ΕΥΣΕΚΤ 15.6.2016 με τισ αρμόδιεσ υπηρεςίεσ τησ Επιτροπήσ
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νο τουσ εργαζόμενουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου, και ςυνεπώσ δεν καλύπτονται οι ϊλλεσ κατηγορύεσ εργαζομϋνων που απαιτούνται για τη
μϋτρηςη των αντύςτοιχων δεικτών. Απϐ 1/1/2017 ϋχει τεθεύ ςε λειτουργύα και
το ενιαύο μητρώο αςφαλιςμϋνων των επιμϋρουσ Σομϋων απϐ τον πρϐςφατα
ςυςταθϋντα Ενιαύο Υορϋα Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ – ΕΥΚΑ (Ν.4387/12.5.2016) .
Απϐ το Υεβρουϊριο του 2017 διερευνϊται η δυνατϐτητα ϊντληςησ δεδομϋνων
απϐ τουσ αρμϐδιουσ φορεύσ που τηροϑν ςτα πληροφοριακϊ ςυςτόματα
τουσ/μητρώα τα δεδομϋνα ϐλων των αςφαλιςμϋνων μιςθωτών και αυτοαπαςχολουμϋνων, με ςκοπϐ τη δυνατϐτητα μϋτρηςησ δεικτών ΕΚΣ για εργαζϐμενουσ/αυτοαπαςχολοϑμενουσ απϐ τισ αντύςτοιχεσ διοικητικϋσ πηγϋσ. Αναμϋνεται
η τελικό απϊντηςη των ςυναρμϐδιων υπηρεςιών ςτο απϐ 17/οικ.286/ΕΤΕΚΣ
ϋγγραφο τησ 8.5.2017, το οπούο ακολοϑθηςε την τεχνικό ςυνϊντηςη που πραγματοποιόθηκε ςτισ 26.4.2017 μεταξϑ των ςυναρμϐδιων υπηρεςιών τησ ΕΑ
(ΕΤΕΚΣ, ΕΤ ΟΠ) και των εκπροςώπων των αρμϐδιων φορϋων (ΕΥΚΑ, ΗΔΙΚΑ
ΑΕ, Δ/νςη Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ του Τπ.Εργαςύασ, Κοιν.Αςφϊλιςησ και
Αλληλεγγϑησ).
-

Μϋχρι να ολοκληρωθεύ η δυνατϐτητα αξιοπούηςησ των απαιτοϑμενων δεδομϋνων απϐ τισ προαναφερθεύςεσ διοικητικϋσ πηγϋσ, ϐλα τα απαιτοϑμενα δεδομϋνα
για τον υπολογιςμϐ των τιμών των ςχετικών δεικτών εκροών και ϊμεςων αποτελεςμϊτων ςυλλϋγονται απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ μϋςω των ερωτηματολογύων
που καλοϑνται να ςυμπληρώςουν, και περιλαμβϊνουν αναλυτικό πληροφϐρηςη
και για το εύδοσ/καθεςτώσ απαςχϐληςησ (πλόρησ ό μερικό απαςχϐληςη οριςμϋνου ό αορύςτου χρϐνου, εκ περιτροπόσ απαςχϐληςη, απαςχϐληςη ςτο δημϐςιο
τομϋα).

-

ε ϐ,τι αφορϊ τα δεδομϋνα των «μειονεκτοϑντων» ςυμμετεχϐντων που απαιτοϑνται για τη μϋτρηςη των αντύςτοιχων κοινών δεικτών, επύςησ ςυλλϋγονται
με βϊςη αντύςτοιχεσ ερωτόςεισ ςτα ερωτηματολϐγια που ςυμπληρώνουν ϐλοι
οι ςυμμετϋχοντεσ ςε ϐλεσ τισ πρϊξεισ. Γύνονται ενϋργειεσ ςταδιακόσ διερεϑνηςησ
τησ δυνατϐτητασ αξιοπούηςησ Διοικητικών Πηγών για δεδομϋνα που ςυνδϋονται
με τη μϋτρηςη των δεικτών CO15 – CO17.

3.2.3.1.4

υλλογό δεδομϋνων δεικτών ςτισ εμπροςθοβαρεύσ πρϊξεισ του ΕΚΣ από την
ΕΤΔ ΕΠ ΑΝΑΔ

Η Διαχειριςτικό Αρχό του ΕΠ «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοϑ, Εκπαύδευςη και Διϊ
Βύου Μϊθηςη», υλοπούηςε τισ απαιτοϑμενεσ ενϋργειεσ με ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ
φορεύσ των εμπροςθοβαρών δρϊςεων (ΕΤΕ-ΕΚΣ, Τπουργεύο Εςωτερικών, ΙΝΕΣΕ, ΟΑΕΔ), αλλϊ και τισ κεντρικϋσ και ςυντονιςτικϋσ υπηρεςύεσ του ΕΠΑ που εμπλϋκονται
ςτον ςχεδιαςμϐ ςυςτημϊτων ςτην προγραμματικό περύοδο 2014-2020 (ΕΤΕΚΣ, ΕΤ
ΟΠ), προκειμϋνου να ςυνειςφϋρει ςτη διαμϐρφωςη των απαιτοϑμενων διαδικαςιών
και ςτην ανϊπτυξη των εργαλεύων για τη ςυλλογό των δεδομϋνων δεικτών. υγκεκριμϋνα η ΕΤΔ πραγματοπούηςε ςυναντόςεισ με τουσ δικαιοϑχουσ και τουσ εμπλεκϐμενουσ
φορεύσ των εμπροςθοβαρών δρϊςεων και τουσ ενημϋρωςε για τισ απαιτόςεισ ςυλλογόσ
των δεδομϋνων δεικτών ςτα προγρϊμματα που ξεκύνηςαν να υλοποιοϑν ςτην αρχό τησ
νϋασ προγραμματικόσ περιϐδου. υνεργϊςτηκε με την ΕΤΕΚΣ ςτο ςχεδιαςμϐ των κατϊλληλων εντϑπων/ερωτηματολογύων για τη ςυλλογό των ςτοιχεύων των ωφελουμϋνων (microdata), και παρεύχε οδηγύεσ και κατευθϑνςεισ προσ τουσ διαχειριςτϋσ των
Πληροφοριακών υςτημϊτων των Δικαιοϑχων για την καταχώρηςη/επεξεργαςύα και
παρακολοϑθηςη των ςτοιχεύων.
Ειδικϐτερα, για τισ πρϊξεισ «Επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ για νϋουσ από 18-24»
και «Επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ για νϋουσ από 25-29 ετών» (πρϊξεισ ΠΑΝ),
που ξεκύνηςαν να υλοποιοϑνται το 2014, καταρτύςτηκε ενημερωτικϐ ϋντυπο που κοινοποιόθηκε ςε ϐλουσ τουσ εγγεγραμμϋνουσ παρϐχουσ κατϊρτιςησ ςτο Μητρώο των πα34

ραπϊνω ϋργων, ςχετικϊ με τισ απαιτόςεισ τησ ςυλλογόσ ςτοιχεύων, τον τρϐπο ςυμπλόρωςησ των πεδύων και τισ ςχετικϋσ ημερομηνύεσ, ενώ αναρτόθηκε ςτην ηλεκτρονικό
πλατφϐρμα παρακολοϑθηςησ των παραπϊνω ϋργων (ΙΣΤΕ ΔΙΟΥΑΝΣΟ,
voucher.gov.gr), το ερωτηματολϐγιο προσ τουσ ωφελοϑμενουσ για την ςυμπλόρωςη
των απαιτοϑμενων ςτοιχεύων για την ςυλλογό των microdata. Αντύςτοιχεσ ενϋργειεσ
υλοποιόθηκαν και για τη δρϊςη «Εναρμόνιςη οικογενειακόσ και Επαγγελματικόσ και
ζωόσ 2014-2015».
Η ΕΤΔ ςε ϐλα τα ςτϊδια των παραπϊνω ενεργειών, ςυνεργϊςτηκε με την ΕΤΕΚΣ, προκειμϋνου να ενημερώνεται για τισ οδηγύεσ /κατευθϑνςεισ των εγγρϊφων τησ
Ε.Επιτροπόσ, καθώσ και με την ΕΤ ΟΠ για τον τρϐπο καταχώρηςησ των ςτοιχεύων των
ωφελουμϋνων ςτο ΟΠ.
Σα δεδομϋνα δεικτών των παραπϊνω δρϊςεων ςυμπεριλόφθηκαν ςτην Ετόςια Ϊκθεςη
Τλοπούηςησ 2015 που υποβλόθηκε ςτην Ε. Επιτροπό το Μϊιο του 2016.
3.2.3.2 Βαςικέσ απαιτήςεισ για την αποθήκευςη των δεδομένων
3.2.3.2.1

Επύπεδο αποθόκευςησ δεδομϋνων

To επύπεδο αποθόκευςησ των δεδομϋνων δεικτών αποφαςύζεται απϐ κϊθε Κ-Μ, αν δηλ.
εύναι ϋνα ςϑςτημα που τα microdata αποθηκεϑονται κεντρικϊ ςε μύα βϊςη ό ςε αποκεντρωμϋνα ςυςτόματα αποθόκευςησ (π.χ. Δικαιοϑχων). Αυτϐ που ϋχει ςημαςύα εύναι να
πληρεύται η απαύτηςη να μπορεύ η κϊθε Διαχειριςτικό Αρχό να εκτελεύ τα καθόκοντα
παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ, ςϑμφωνα με τα ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 56 του
Κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και ςτα ϊρθρα 5 και 19 και ςτα παραρτόματα I και II
του Κανονιςμοϑ του ΕΚΣ.
Σο ςϑςτημα εγγραφόσ και αποθόκευςησ δεδομϋνων ςε ηλεκτρονικό μορφό για κϊθε
πρϊξη πρϋπει να ςυνδϋει τα δελτύα των ςυμμετεχόντων με τουσ κωδικούσ του
κϊθε ςυμμετϋχοντα ϋτςι ώςτε:
-

Σα αθροιςτικϊ ςτοιχεύα των τιμών των δεικτών που περιλαμβϊνονται ςτισ Ετόςιεσ Εκθϋςεισ ςτο επύπεδο τησ κϊθε επενδ.προτεραιϐτητασ να εξαςφαλύζεται ϐτι
προϋρχονται απϐ μεμονωμϋνουσ ςυμμετϋχοντεσ που ςυνδϋονται με τισ αντύςτοιχεσ πρϊξεισ

-

Να επιτρϋπει το ςχεδιαςμϐ αντιπροςωπευτικών δειγμϊτων ςυμμετεχϐντων για
τη μϋτρηςη των αντύςτοιχων δεικτών μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων (ϊρα
πληρϐτητα δεδομϋνων για τον κϊθε πληθυςμϐ αναφορϊσ)

-

Να εξαςφαλύζεται η δυνατϐτητα επικοινωνύασ/επαφόσ με τουσ ςυμμετϋχοντεσ
για τη μϋτρηςη των δεικτών μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων ςτη βϊςη ερευνών

Σα πλεονεκτόματα τησ αποθόκευςησ των micro - data ςε κεντρικό επύπεδο εύναι
τα ακϐλουθα :


Σα ςτοιχεύα μποροϑν να επικυρώνονται μϋςω ςυγκεκριμϋνων ελϋγχων επικϑρωςησ και ςτο επύπεδο των δεδομϋνων του κϊθε ςυμμετϋχοντα (απογραφικϐ
δελτύο) και ςτο επύπεδο τησ ϊθροιςησ των τιμών.



Επιπλϋον των δυνατοτότων αναφορών για τον υπολογιςμϐ των τιμών των δεικτών, εύναι δυνατό και κϊθε αναφορϊ απϐ επεξεργαςύα ςτοιχεύων που μπορεύ
να απαιτεύται για τουσ ςκοποϑσ τησ αξιολϐγηςησ ό για ενημϋρωςη των Επιτροπών Παρακολοϑθηςησ των ΕΠ.
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Η κεντρικό αποθόκευςη των micro-data επιτρϋπει και τη διαςϑνδεςό τουσ με
δεδομϋνα διοικητικών πηγών/ϊλλων πληροφοριακών ςυςτημϊτων.

Η αποθόκευςη των δεδομϋνων ςε κεντρικϐ επύπεδο δεν αποκλεύει τη δυνατϐτητα αποθόκευςησ τουσ και ςε χαμηλϐτερα επύπεδα, π.χ. ςε βϊςεισ Δικαιοϑχων και τη διαβύβαςό
τουσ ςτο κεντρικϐ πληροφοριακϐ ςϑςτημα.
Η καταχώρηςη των ςτοιχεύων ςυμμετεχϐντων και απογραφικών δελτύων δϑναται να
γύνει απευθεύασ απϐ τουσ δικαιοϑχουσ, τουσ φορεύσ υλοπούηςησ ό παρϐχουσ υπηρεςιών,
εύτε ςε εγκατεςτημϋνο ςϑςτημα του δικαιοϑχου εύτε ςε ϊλλο τοπικϐ ό ενδιϊμεςο ςϑςτημα, εύτε απευθεύασ ςτο ΟΠ ΕΠΑ. Η πρϐςβαςη ςτα παραπϊνω ςυςτόματα θα γύνεται ανϊλογα με το επύπεδο επιλογόσ τησ καταχώρηςησ των δεδομϋνων (αναλυτικϊ βλ.
Κεφϊλαιο 10 και Παρϊρτημα 6).
3.2.3.2.2

Ρυθμύςεισ για τη μϋτρηςη των τιμών των δεικτών

Δεύκτεσ ςυμμετεχόντων : Ο κϊθε ςυμμετϋχων μετρϊται μύα φορϊ ςε κϊθε πρϊξη
και δεύκτη. Η ςυμμετοχό του ωφελουμϋνου ςε περιςςϐτερεσ απϐ μύα πρϊξεισ ςυνεπϊγεται την μϋτρηςό του ςε κϊθε πρϊξη ξεχωριςτϊ. ε περιπτώςεισ που οι ςυμμετϋχοντεσ
ωφελοϑνται απϐ περιςςϐτερα απϐ ϋνα ϋργα που υλοποιοϑνται ςτο πλαύςιο τησ ύδιασ
πρϊξησ (π.χ. α) ςυμβουλευτικό υποςτόριξη, β) κατϊρτιςη και γ) πρακτικό ϊςκηςη), η
ημερομηνύα ϋναρξησ για κϊθε ςυμμετϋχοντα εύναι η ημερομηνύα που ξεκινϊ η ςυμμετοχό
του ςτο πρώτο ϋργο και η ημερομηνύα λόξησ ςυμμετοχόσ/εξϐδου απϐ την πρϊξη εύναι η
ημερομηνύα που αποχωρεύ απϐ το τελευταύο ϋργο. Αν ϋνα ϊτομο εγκαταλεύψει μύα
πρϊξη και ξαναεπιςτρϋψει, επικαιροποιοϑνται τα δεδομϋνα εξϐδου (ημερομηνύα και
ϊμεςα αποτελϋςματα) ώςτε να αποτυπώνουν την κατϊςταςη τησ τελικόσ εξϐδου του
απϐ την πρϊξη.


Βλ. παραδεύγματα 10 – 15 ςτην Ενότητα 4.1.6 του Εγγρϊφου “Annex D -Practical
Guidance on data collection and validation, May 2016».

Παρϊδειγμα : Eςτω μύα πρϊξη που διαρκεύ 2 ϋτη ςτην οπούα ϋνασ ωφελοϑμενοσ ςυμμετϋχει ςε ϋνα πρϐγραμμα κατϊρτιςησ /επιμϐρφωςησ απϐ το οπούο αποχωρεύ το Νοϋμβριο του 2016 και ςτο απογραφικϐ δελτύο εξϐδου δηλώνει ϐτι βρόκε δουλειϊ. Ο δεύκτησ
CR04 θα λϊβει τιμό 1 και θα μετρηθεύ ςτην ετόςια ϋκθεςη που θα υποβληθεύ το 2017.
Ϊςτω το Υεβρουϊριο του 2017 ο ύδιοσ ςυμμετϋχων επανϋρχεται ςε νϋο πρϐγραμμα επιμϐρφωςησ/κατϊρτιςησ που υλοποιεύται ςτο πλαύςιο τησ ύδιασ πρϊξησ, και εξϋρχεται
τον Αϑγουςτο του 2017 και ςτο δεϑτερο απογραφικϐ δελτύο εξϐδου δηλώνει ϐτι δεν
ϋχει βρει δουλειϊ, αλλϊ ϐτι ϋχει λϊβει πιςτοπούηςη/κατϊρτιςη απϐ το πρϐγραμμα που
παρακολοϑθηςε. Σϐτε λαμβϊνει τιμό επύτευξησ 1 ο δεύκτησ CR03, αυτϐ δηλώνεται ςτην
ετόςια ϋκθεςη που υποβϊλλεται το 2018 και ςε αυτόν την ετόςια ϋκθεςη διορθώνεται
για το ϋτοσ αναφορϊσ 2016 ο δεύκτησ CR04 (λαμβϊνει δηλ. τιμό 0). Δηλ. τελικϊ ο ςυμμετϋχων εξόλθε οριςτικϊ απϐ την πρϊξη, ϋχοντασ ωσ αποτϋλεςμα ϐτι πόρε πιςτοπούοηςη
και ϐχι ϐτι βρόκε δουλειϊ. Αυτϋσ οι ρυθμύςεισ εξαςφαλύζονται απϐ το ΟΠ.
Bαςικϋσ απαιτόςεισ του ςυςτόματοσ για τη μϋτρηςη κϊθε ςυμμετϋχοντα ςε επύπεδο
πρϊξησ: κωδικϐσ πρϊξησ με ϐλα τα απαιτοϑμενα για την πρϊξη ςτοιχεύα, μοναδικϐσ κωδικϐσ ςυμμετϋχοντα που επιτρϋπει τη ςϑνδεςό του με την πρϊξη, δυνατϐτητα ταυτοπούηςησ του υποκειμϋνου ώςτε να μπορεύ να γύνει επικοινωνύα μαζύ του ςτισ περιπτώςεισ ερευνών για τη μϋτρηςη των δεικτών μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων, ημερομηνύεσ ϋναρξησ και λόξησ ςυμμετοχόσ ςτην πρϊξη για κϊθε ςυμμετϋχοντα.
Δεύκτεσ φορϋων CO20-CΟ23: Σο ύδιο ιςχϑει και για τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ που αφοροϑν
ςε φορεύσ (entities). O κϊθε φορϋασ μετρϊται μύα φορϊ ςε επύπεδο πρϊξησ. Αν ο ύδιοσ
φορϋασ ςυμμετϋχει ςε περιςςϐτερεσ απϐ μύα πρϊξεισ, μετρϊται αντύςτοιχα ςε κϊθε πρϊξη χωριςτϊ .
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Bαςικϋσ απαιτόςεισ του ςυςτόματοσ για τη μϋτρηςη κϊθε ϋργου και φορϋα ςε επύπεδο
πρϊξησ: κωδικού ϋργου, φορϋα και πρϊξησ με ϐλα τα απαιτοϑμενα για την πρϊξη ςτοιχεύα , ημερομηνύεσ ϋναρξησ και λόξησ του ϋργου και του φορϋα, πληροφορύεσ ςχετικϊ με
το εύδοσ του οικονομικοϑ φορϋα που εύναι υπεϑθυνοσ για την υλοπούηςη του ϋργου
ςϑμφωνα με την κατηγοριοπούηςη των ςχετικών δεικτών, πληροφορύεσ ςχετικϊ με το
κατϊ πϐςο ενιςχϑονται απϐ το ϋργο MME, κατηγοριοποιημϋνεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με
το κατϊ πϐςο το ϋργο ςτοχεϑει ςτην διατόρηςη τησ ςυμμετοχόσ και προώθηςη των γυναικών ςτην απαςχϐληςη.
 Βλ. παραδεύγματα 42 – 48 ςτην Ενότητα 5.8 του Εγγρϊφου “Annex D -Practical
Guidance on data collection and validation, May 2016».
Ειδικϐτερα:
Προκηρυςςϐμενεσ δρϊςεισ ΕΚΣ, ςτο πλαύςιο των οπούων φορεύσ (entities) εύτε υλοποιοϑν ϋργα (projects) εύτε υποςτηρύζονται/ωφελοϑνται ϊμεςα απϐ ϋργα , εξετϊζεται ςτο
πλαύςιο τησ πρϐςκληςησ εϊν ςυμβϊλλουν ςε ϋναν ό περιςςϐτερουσ απϐ τουσ κοινοϑσ
δεύκτεσ εκροών ΕΚΣ για φορεύσ (CO20 – CO23) . Ο οριςμϐσ των εν λϐγω δεικτών περιλαμβϊνεται ςτο Παρϊρτημα 4 του παρϐντοσ εγγρϊφου.
Για τουσ δεύκτεσ CO20, CO21, CO22, η μονϊδα παρακολοϑθηςησ εύναι ο αριθμϐσ των ϋργων, ενώ για το δεύκτη CO23 εύναι ο αριθμϐσ των υποςτηριζϐμενων ΜΜΕ επιχειρόςεων
(πολϑ μικρών, μικρών και μεςαύων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων τησ κοινωνικόσ οικονομύασ).
Ϊνα «ϋργο» εύναι η μικρϐτερη μονϊδα οργϊνωςησ των παρεμβϊςεων που χρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΚΣ, αφορϊ δηλ. μύα παρϋμβαςη ό μύα ομϊδα παρεμβϊςεων που υλοποιοϑνται απϐ ϋναν οικονομικϐ φορϋα εντϐσ του πλαιςύου τησ πρϊξησ. τισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ μύα πρϊξη περιλαμβϊνει ϋνα ϋργο και οι δϑο ϐροι ταυτύζονται νοηματικϊ αλλϊ δϑναται να υπϊρχουν και περιπτώςεισ προςκλόςεων ςτισ οπούεσ μύα πρϊξη
μπορεύ να περιλαμβϊνει διαφορετικϊ ϋργα που υλοποιοϑνται απϐ ϋναν ό περιςςϐτερουσ οικονομικοϑσ φορεύσ.
Ψσ «φορεύσ» νοοϑνται οργανιςμού που εύτε υλοποιοϑν– πλόρωσ ό μερικώσ- ϋργα εύτε
ωφελοϑνται/υποςτηρύζονται απϐ ϋργα. τη δεϑτερη περύπτωςη, κατϊ τον ύδιο τρϐπο
ϐπωσ και οι δεύκτεσ ςυμμετεχϐντων , οι φορεύσ θα πρϋπει να μετρώνται ϐταν ωφελοϑνται ϊμεςα απϐ την ςυγχρηματοδϐτηςη του ΕΚΣ. Οι φορεύσ περιλαμβϊνουν εταιρεύεσ,
δημϐςιεσ υπηρεςύεσ, πανεπιςτόμια και ερευνητικϊ ινςτιτοϑτα, μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ, κοινωνικοϑσ εταύρουσ κ.α.
Μϐνο ο κοινϐσ δεύκτησ CO23 μετρϊ αριθμϐ φορϋων που ενιςχϑονται (δηλ. οι ΜΜΕ εύναι οι υποςτηριζϐμενοι φορεύσ που μετρϊ ο δεύκτησ).
Οι ϊλλοι 3 δεύκτεσ CO20 – CO22 μετροϑν αριθμϐ ϋργων : O CO20 μετρϊ τον αριθμϐ των
ϋργων που υλοποιοϑνται απϐ φορεύσ οι οπούοι εύναι κοινωνικού εταύροι ό μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ, o CO22 μετρϊ τον αριθμϐ των ϋργων ςτα οπούα ωφελοϑνται ϊμεςα δημϐςιεσ διοικόςεισ ό δημϐςιεσ υπηρεςύεσ ςε εθνικϐ, περιφερειακϐ ό τοπικϐ επύπεδο και ο
δεύκτησ CO21 μετρϊ τον αριθμϐ των ϋργων τα οπούα ϋχουν ςτϐχο/ςυμβϊλλουν ςτη
βιώςιμη ςυμμετοχό και την πρϐοδο των γυναικών ςτην απαςχϐληςη
Η τιμό του δεύκτη CO20 αφορϊ το τι ιςχϑει κατϊ την ϋναρξη υλοπούηςησ του ϋργου. Εϊν
π.χ. κατϊ την ϋναρξη τησ πρϊξησ/ϋργου μύα ΜΚΟ ςυμμετεύχε ςτην υλοπούηςη ενϐσ ϋργου, αλλϊ μετϊ απϐ κϊποιο χρονικϐ διϊςτημα, αποφαςύζεται να αποκλειςτεύ η ΜΚΟ αυτό απϐ την «ομϊδα» υλοπούηςησ, εφϐςον η ΜΚΟ εύχε εμπλακεύ «μερικώσ» ςτην διαδικαςύα υλοπούηςησ, το ϋργο δϑναται να μετρηθεύ ςτο δεύκτη CO20 και δε χρειϊζεται να γύνουν αλλαγϋσ ςτισ τιμϋσ του δεύκτη. Κϊθε ϋργο μπορεύ να μετρηθεύ μϐνο μύα φορϊ ςτο
δεύκτη ςε επύπεδο πρϊξησ, δηλαδό αν 1 ϋργο υλοποιεύται απϐ διαφορετικϋσ ΜΚΟ ό κοινωνικοϑσ εταύρουσ θα μετρηθεύ μϐνο μύα φορϊ. Εϊν μύα ΜΚΟ ό κοινωνικϐσ εταύροσ ε37

μπλϋκεται (τουλϊχιςτον μερικώσ) ςτην υλοπούηςη π.χ. 2 ϋργων ςτην ύδια πρϊξη, τϐτε o
δεύκτησ CO20 θα λϊβει τιμό 2 ςτην εν λϐγω πρϊξη.
Aντύςτοιχα, κϊθε ϋργο μπορεύ να μετρηθεύ μϐνο μύα φορϊ ςτο δεύκτη CO22 ςε επύπεδο
πρϊξησ , δηλαδό αν 1 ϋργο ωφελεύ ϊμεςα π.χ. 2 δημϐςιεσ υπηρεςύεσ θα μετρηθεύ μϐνο
μύα φορϊ ςτο δεύκτη. Ψςτϐςο, εϊν μύα δημϐςια διούκηςη ό δημϐςια υπηρεςύα υποςτηρύζεται απϐ π.χ. 2 ϋργα ςτην ύδια πρϊξη, τϐτε ο δεύκτησ CO22 θα λϊβει τιμό 2 ςτην εν λϐγω
πρϊξη.
Μϋτρηςη: ήλοι οι δεύκτεσ φορϋων μετροϑν ϐ,τι ιςχϑει βϊςει του οριςμοϑ τουσ κατϊ την
ϋναρξη υλοπούηςησ των ϋργων (ϐ,τι δηλ. ιςχϑει και ςτουσ κοινοϑσ δεύκτεσ εκροών ςυμμετεχϐντων, ςτουσ οπούουσ οι τιμϋσ των δεικτών αποτυπώνουν ϐ,τι ιςχϑει κατϊ την εύςοδο των ςυμμετεχϐντων ςτην πρϊξη). Οι φορεύσ θα πρϋπει να μετρώνται ςτουσ κοινοϑσ δεύκτεσ κατϊ τον ύδιο τρϐπο ϐπωσ οι ςυμμετϋχοντεσ ςτουσ κοινοϑσ δεύκτεσ ςυμμετεχϐντων , δηλαδό ο κϊθε φορϋασ θα πρϋπει να μετρϊται μύα φορϊ ανϊ πρϊξη (ςτο δεύκτη CO23 η κϊθε ΜΜΕ μετρϊται μύα φορϊ ςε επύπεδο πρϊξησ). Αντύςτοιχα το κϊθε ϋργο
που μετρϊται ςτουσ δεύκτεσ CO20-CO22 πρϋπει να μετρϊται μύα φορϊ ανϊ πρϊξη, αλλϊ
μπορεύ να μετρϊται ςε περιςςϐτερουσ απϐ ϋναν δεύκτεσ (π.χ. ϋνα ϋργο μπορεύ να μετρϊται και ςτον CO21 και ςτον CO22 εϊν ςυμβϊλλει και ςτουσ δϑο δεύκτεσ).
3.2.3.3 Αναφορά δεδομένων δεικτών ΕΚΣ ςτισ Ετήςιεσ Εκθέςεισ
Οι τιμϋσ των κοινών δεικτών εκροών και ϊμεςων αποτελεςμϊτων περιλαμβϊνονται ςτισ
Ετόςιεσ Εκθϋςεισ των ΕΠ ςϑμφωνα με το ϊρθ. 50 και 111 του Καν. 1303/2013 και το
ϊρθρο 19 του Καν.1304/2016, και των κοινών δεικτών μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων ςϑμφωνα με το ϊρθρ. 50 παρ. 5 του Καν. 1303/2013.
Σα δεδομϋνα των δεικτών εκροών και ϊμεςων αποτελεςμϊτων περιλαμβϊνονται ςε
ετόςια βϊςη (annual data) ςτισ Ετόςιεσ Eκθϋςεισ απϐ το 2016 (απϐ τον Απρύλιο του
2015 για την ΠΑΝ) ϋωσ και την Σελικό Εκθεςη. Σα δεδομϋνα των δεικτών εκροών περιλαμβϊνονται ςτη ςτόλη του ϋτουσ που οι ωφελοϑμενοι ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ και
αντύςτοιχα τα δεδομϋνα των δεικτών ϊμεςων αποτελεςμϊτων ςτη ςτόλη του ϋτουσ που
οι ωφελοϑμενοι εξϋρχονται απϐ τισ πρϊξεισ.
Σα δεδομϋνα των δεικτών εκροών CO18 και CO19 περιλαμβϊνονται ςτισ Ετόςιεσ Εκθϋςεισ μϐνο το 2017, ςϑμφωνα με το ϊρθ. 50 παρ. 4 του Καν. 1303/2013, εφϐςον μετρώνται ςτη βϊςη αντιπροςωπευτικών δειγμϊτων ςυμμετεχϐντων ςτο επύπεδο τησ
επ.προτεραιϐτητασ.
Για το δεύκτη CO18, η Επιτροπό για λϐγουσ μεύωςησ του διοικητικοϑ βϊρουσ που προκαλεύται απϐ τη διενϋργεια ερευνών, ςυςτόνει τη μϋτρηςό του για κϊθε ςυμμετϋχοντα
ςτο ύδιο πλαύςιο ςυλλογόσ δεδομϋνων που εφαρμϐζεται για τουσ ϊλλουσ δεύκτεσ εκροών ςυμμετεχϐντων, και την ϋνταξη των εν λϐγω ςυμμετεχϐντων και ςτη μϋτρηςη
του δεύκτη CO17. την περύπτωςη αυτό οι τιμϋσ του δεύκτη CO18 θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται ςε κϊθε Ετόςια Εκθεςη (αυτό η επιλογό επιλϋχθηκε ςτα ΕΠ ΕΠΑ 20142020).
Αντύςτοιχη επιλογό θα μποροϑςε να εφαρμοςτεύ και για το δεύκτη CO19, εφϐςον ςϑμφωνα με το ιςχϑον θεςμικϐ πλαύςιο του Κ-Μ, οι ςυμμετϋχοντεσ που ζουν ςε αγροτικϋσ
περιοχϋσ θεωροϑνται μειονεκτοϑντα ϊτομα και ϊρα μποροϑν να προςμετρηθοϑν και
ςτο δεύκτη CO17. (ςτα ΕΠ ΕΠΑ 2014-2020 δεν αποτελεύ ο CO19 υποςϑνολο του CO17,
ςυνεπώσ δεν υπϊρχει υποχρϋωςη μϋτρηςόσ του μετϊ το 2017).
Σα δεδομϋνα των δεικτών μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων ςυμμετεχϐντων περιλαμβϊνονται α) εύτε ςτην Ετόςια Ϊκθεςη που υποβϊλλεται το 2019 και ςτην Σελικό Ϊκθεςη, εφϐςον δύνονται ςωρευτικϊ δεδομϋνα (cumulative values) για ϐςουσ ςυμμετϋχοντεσ
ϋχουν εξϋλθει απϐ τισ πρϊξεισ ϋωσ τα μϋςα του 2018 και το τϋλοσ του 2023, β) εύτε ςτην
περύπτωςη που επιλεγεύ να εκτιμώνται οι τιμϋσ των δεικτών ςε ετόςια βϊςη, τϐτε δύνονται ετόςιεσ τιμϋσ. (τα ΕΠ ΕΠΑ 2014-2020 επιλϋχθηκε η πρώτη επιλογό).
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ϑμφωνα με το ϊρθρο 5(3) του Καν. ΕΚΣ «τα ςτοιχεύα που διαβιβϊζονται για τουσ δεύκτεσ εκροών και αποτελεςμϊτων αφοροϑν τιμϋσ για πρϊξεισ που ϋχουν υλοποιηθεύ πλόρωσ ό μερικώσ».
-

Πλόρωσ υλοποιηθεύςεσ πρϊξεισ (fully implemented operations) θεωροϑνται αυτϋσ που ϐλεσ τουσ οι παρεμβϊςεισ για ςυμμετϋχοντεσ ϋχουν ολοκληρωθεύ, ακϐμα
και αν δεν ϋχει ολοκληρωθεύ το οικονομικϐ αντικεύμενο, π.χ. δεν ϋχει γύνει η τελευταύα πληρωμό ςτο Δικαιοϑχο4.

-

Mερικώσ υλοποιηθεύςεσ πρϊξεισ (partially implemented operations) εύναι αυτϋσ
που τουλϊχιςτον μύα παρϋμβαςη για ςυμμετϋχοντεσ δεν ϋχει ακϐμα ολοκληρωθεύ (π.χ. μύα πρϊξη πρακτικόσ ϊςκηςησ που διαρκεύ ϋξι μόνεσ και οι ςυμμετϋχοντεσ βρύςκονται ςτον τρύτο μόνα ςυμμετοχόσ τουσ). (Δεδομϋνα από μερικώσ
υλοποιηθεύςεσ πρϊξεισ υποβλόθηκαν ςτην Ετόςια Ϊκθεςη των ΕΠ ΕΠΑ
που υποβλόθηκε το Μϊιο του 2016).

3.2.3.4 Ποιότητα – πληρότητα-Επικύρωςη δεδομένων
Η ποιϐτητα των δεδομϋνων εύναι κανονιςτικό απαύτηςη που ςυνδϋεται με το ϊρθρο 142
του Γεν. Κανονιςμοϑ, καθώσ προβλϋπεται η δυνατότητα αναςτολόσ πληρωμών από την
Επιτροπό για το ςύνολο ό μϋροσ των ενδιϊμεςων πληρωμών, ςτο επύπεδο των προτεραιοτότων ό των Ε.Π. λόγω ςοβαρόσ ανεπϊρκειασ τησ ποιότητασ και αξιοπιςτύασ του ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ ό των δεδομϋνων για κοινούσ και ειδικούσ δεύκτεσ.
Σα κριτόρια ποιϐτητασ των δεδομϋνων των δεικτών ορύζονται απϐ τη Εurostat. Ειδικϊ
για το ΕΚΣ τρύα κριτόρια ϋχουν ιδιαύτερη ςημαςύα :
α) Η ακρύβεια (accuracy), που ςημαύνει oρθό καταγραφό των δεδομϋνων και που ςυνεπϊγεται ϐτι τα ςυςτόματα παρακολοϑθηςησ ϋχουν ενςωματώςει ρυθμύςεισ για την
αναδρομικό διϐρθωςη δεδομϋνων ςε περιπτώςεισ λαθών.
β) Η ςυγκριςιμότητα (comparability), ςε ϐλη τη διϊρκεια περιϐδου υλοπούηςησ των
προγραμμϊτων και μεταξϑ των Κ-Μ τησ ΕΕ, απαύτηςη η οπούα εξαρτϊται απϐ την ορθό
και καθολικό εφαρμογό των ενιαύων οριςμών για κϊθε δεύκτη κατϊ τη ςυλλογό και επεξεργαςύα των δεδομϋνων.
γ) Η ςυνοχό (coherence), που αναφϋρεται ςτην καταλληλϐτητα των δεδομϋνων ώςτε
να εύναι δυνατϐ να ςυνδυϊζονται κατϊ διαφορετικοϑσ τρϐπουσ με αξιοπιςτύα.
Για την εξαςφϊλιςη τησ ποιϐτητασ των δεδομϋνων εφαρμϐζονται διαδικαςύεσ κατϊ τη
ςυλλογό και επεξεργαςύα τουσ που εξαςφαλύζουν την πληρϐτητα των δεδομϋνων και
την ορθϐτητα/ακρύβεια μϋςω τησ εφαρμογόσ διαδικαςιών και ρυθμύςεων ελϋγχων επικϑρωςησ.
Πληρότητα των δεδομϋνων (completeness of data)
Για κϊθε δεύκτη (εκροόσ, ϊμεςων και μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων) εξαςφαλύζεται κατϊ πϐςο υπϊρχει πληρϐτητα των δεδομϋνων που απαιτοϑνται για τη μϋτρηςό
του, ςϑμφωνα με τα παρακϊτω:
Κϊθε δελτύο ςυμμετϋχοντα για να θεωρεύται πλόρεσ πρϋπει να περιλαμβϊνει δεδομϋνα για κϊθε ϋναν από τουσ κοινούσ δεύκτεσ εκροών που αφορούν προςωπικϊ,
μη ευαύςθητα δεδομϋνα, δηλαδό το φύλο, την εργαςιακό κατϊςταςη, την ηλικύα,
το μορφωτικό επύπεδο και το εύδοσ νοικοκυριού (δηλ. δεύκτεσ CO01 – CO14). ε
περύπτωςη ελλιπών δελτύων ςυμμετεχόντων ωσ προσ ϋνα ό περιςςότερα από τα
δεδομϋνα αυτϊ, οι ςυμμετϋχοντεσ αυτού δεν μετρώνται ςτουσ δεύκτεσ : δεν περιΠ.χ. πρϊξη που αφορϊ προγρϊμματα κατϊρτιςησ θεωρεύται πλόρωσ ολοκληρωθεύςα ϐταν ϋχουν ολοκληρωθεύ και οι
διαδικαςύεσ για την πιςτοπούηςη των καταρτιςθϋντων (ϋδωςαν και τισ εξετϊςεισ τουσ). ε αυτό τη φϊςη μπορεύ ακϐμα
να εκκρεμεύ η τελικό πληρωμό ςτο Δικαιοϑχο
4
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λαμβϊνονται ςτο ςύνολο ςυμμετεχόντων που προκύπτει από το ϊθροιςμα των
τιμών των δεικτών CO01 + CO03 +CO05 .
υνεπώσ το ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ περιλαμβϊνει ρυθμύςεισ που εξαςφαλύζουν για
κϊθε δελτύο ςυμμετϋχοντα το διαχωριςμϐ μεταξϑ ελλιπών ό μη διαθϋςιμων δεδομϋνων
(δηλ. ερωτόςεισ που δεν ϋχουν απαντηθεύ απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ό ςε περύπτωςη που
τα δεδομϋνα αντλοϑνται απϐ διοικητικϋσ πηγϋσ, που δεν εύναι διαθϋςιμα) και απαντόςεων/δεδομϋνων που ϋχουν ςυμπληρωθεύ/καταχωρηθεύ. ε περύπτωςη ελλιπών δεδομϋνων, με βϊςη τα παραπϊνω, ςε ϋνα δελτύο ςυμμετϋχοντα, το δελτύο αυτϐ θεωρεύται
ελλιπϋσ και ο ςυμμετϋχων δεν μετρϊται ςτουσ δεύκτεσ.
Οι ϊμεςοι δεύκτεσ αποτελεςμϊτων θα πρϋπει κατϊ την ολοκλόρωςη τησ πρϊξησ
να περιλαμβϊνουν το ύδιο πλόθοσ ςυμμετεχόντων όπωσ και οι δεύκτεσ εκροών.
Ενώ η πρϊξη βρύςκεται ςε εξϋλιξη, η δεύκτεσ αποτελεςμϊτων περιλαμβϊνουν μϐνο ϐςουσ ςυμμετϋχοντεσ ϋχουν εξϋλθει τησ πρϊξησ.

Γενικό ςύνολο ςυμμετεχόντων (grand total of participants)
Ο ϐροσ «γενικϐ ςϑνολο ςυμμετεχϐντων» αφορϊ ϐλουσ τουσ ϊμεςα ςυμμετϋχοντεσ που
ενιςχϑονται απϐ το ΕΚΣ , ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων για τουσ οπούουσ τα βαςικϊ
δεδομϋνα, (δηλ. οι κοινού δεύκτεσ εκροόσ CO01 – CO14 οι oπούοι περιλαμβϊνουν προςωπικϊ μη ευαύςθητα δεδομϋνα) δεν μποροϑν να ςυλλεχθοϑν ό εύναι ελλιπό.
Σο ςϑνολο αυτϐ αναφϋρεται ςτην τελευταύα ςειρϊ του Πύνακα 4Α τησ Ετόςιασ Ϊκθεςησ Τλοπούηςησ. υνεπώσ, το γενικό ςύνολο ςυμμετεχόντων περιλαμβϊνει : α)
όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ των οπούων τα δελτύα εύναι πλόρη ωσ προσ τα απλϊ
προςωπικϊ δεδομϋνα τουσ και β) τουσ ςυμμετϋχοντεσ των οπούων τα δελτύα εύναι ελλιπό ωσ προσ τα απλϊ προςωπικϊ δεδομϋνα τουσ.
 Για τα παραπϊνω βλ. αναλυτικϊ κεφϊλαιο 10 για τισ ρυθμύςεισ του ΟΠ. ε ϐ,τι
αφορϊ την επικϑρωςη των δεδομϋνων, ςτο ΟΠ ϋχουν ςχεδιαςτεύ και λειτουργοϑν οι απαιτοϑμενεσ ρυθμύςεισ για την εφαρμογό των ελϋγχων που αναφϋρονται ςτουσ πύνακεσ τησ Ενϐτητασ 4.9 Validation of data, του εγγρϊφου Guidance
Document ¨Programming Period 2014-2020:Μonitoring and Evaluation of
European Cohesion Policy/European Social Fund : Annex D -Practical Guidance on
data collection and validation, May 2016 (ESF Support Centre, EC, DG Employment,
Social Affairs and Inclusion ).
 Εύναι ςημαντικϐ ϐτι ςϑμφωνα με τισ ρυθμύςεισ του Ν.4403/2016, εξαςφαλύζεται
ςτο ςϑςτημϊ μασ η ςυλλογό και επεξεργαςύα όλων των προςωπικών δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα, απλών και ευαύςθητων, των ςυμμετεχϐντων
απϐ τισ πρϊξεισ που ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΚΣ ςε ϐλα τα ΕΠ 20142020. (βλ. ενϐτητα 3.2.4 ςτο παρϐν ϋγγραφο).
 ε κϊθε περύπτωςη, τα ελλιπό ςτοιχεύα δεν αποκλεύουν τουσ ςυμμετϋχοντεσ απϐ
την ενύςχυςη. Τπϊρχει διϊκριςη μεταξϑ τησ παρακολοϑθηςησ (ςυλλογό και αποθόκευςη ςτοιχεύων ςυμμετεχϐντων) και τησ επιλεξιμϐτητασ τησ ενύςχυςησ :
Ενώ οι Κανονιςμού προςδιορύζουν τη νομικό απαύτηςη τησ πληρότητασ
των ςτοιχεύων για ςκοπούσ παρακολούθηςησ και μϋτρηςησ δεικτών, η
πληρότητα των δεδομϋνων δεν αποτελεύ ταυτόχρονα προώπόθεςη για
την επιλεξιμότητα των ςυμμετεχόντων. Δηλ. ϐταν ϋνασ ςυμμετϋχων που
πληρού τα κριτόρια επιλεξιμϐτητασ για τη ςυμμετοχό του ςε μύα πρϊξη δεν ϋχει
ςυμπληρώςει πλόρεσ απογραφικϐ δελτύο , δεν μπορεύ να μετρηθεύ ςτουσ δεύκτεσ
ςυμμετεχϐντων, αλλϊ μπορεύ να ωφεληθεύ εφϐςον εκπληρώνει τα κριτόρια επι-
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λεξιμϐτητασ, και για τα οπούα υπϊρχει η απαιτοϑμενη τεκμηρύωςη, ϐπωσ προβλϋπεται.5
3.2.3.5 Ενςωμάτωςη των απαιτήςεων μέτρηςησ δεικτών ΕΚΣ με Microdata ςτο
ΔΕ
Η ικανοπούηςη των απαιτόςεων που προκϑπτουν απϐ τουσ Κανονιςμοϑσ των Ευρωπαώκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Σαμεύων (ΕΔΕΣ) ςχετικϊ με τουσ δεύκτεσ και το
πλαύςιο επύδοςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των δεικτών που μετροϑνται ςτη βϊςη δεδομϋνων μεμονωμϋνων ςυμμετεχϐντων πρϊξεων ΕΚΣ/ΠΑΝ (microdata), αποτελεύ βαςικϐ
ςυςτατικϐ του ςχεδιαςμοϑ του υςτόματοσ Διαχεύριςησ και Ελϋγχου (ΔΕ) για τα ΕΠ
του ΕΠΑ 2014-2020. το πλαύςιο αυτϐ, οι απαιτόςεισ αυτϋσ ϋχουν ενςωματωθεύ ςτισ
παρακϊτω νομοθετικϋσ πρϊξεισ καθώσ και ςτο ΔΕ. Ειδικϐτερα:


τον Νόμο 4314/2014 (ΥΕΚ 265/23.12.2014) για τη «Γενικό Διαχεύριςη, τον
ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό
περύοδο 2014-2020 ςτο ϊρθρο 54 προβλϋπεται η κατϊρτιςη «Ενιαύου ςυςτόματοσ παρακολοϑθηςησ δεικτών ΕΠΑ 2014-2020», το οπούο εγκρύνεται με απϐφαςη του Γενικοϑ Γραμματϋα Δημοςύων Επενδϑςεων – ΕΠΑ και η εφαρμογό
του εύναι υποχρεωτικό για τισ Ειδικϋσ Τπηρεςύεσ Διαχεύριςησ των ΕΠ, τουσ Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ, ςτουσ οπούουσ ανατύθενται αρμοδιϐτητεσ διαχεύριςησ μϋρουσ
ΕΠ και τουσ Δικαιοϑχουσ. Μετϊ το ϊρθρο 54 προςτϋθηκε το ϊρθρο 54Α ςτο οπούο περιλαμβϊνονται οι ρυθμύςεισ που ςυμφωνόθηκαν μεταξϑ τησ ΕΑ και τησ
Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Φαρακτόρα , ςϑμφωνα με το ϊρθρο
14 παρ.10 του Ν. 4403/2016 (ΥΕΚ Α 125/7.7.2016). Οι εν λϐγω ρυθμύςεισ ορύζουν τον Τπεϑθυνο και τουσ Εκτελοϑντεσ την Επεξεργαςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα των ςυμμετεχϐντων ςε πρϊξεισ ΕΚΣ, την υποχρϋωςη ςυμμϐρφωςόσ τουσ προσ τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ (Ν.2472/1997) για
την προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα των ωφελουμϋνων, και
επιτρϋπουν την επεξεργαςύα απλών και ευαύςθητων δεδομϋνων χωρύσ τησ ςυγκατϊθεςη των υποκειμϋνων τουσ για τουσ ςκοποϑσ τησ υλοπούηςησ, τησ ϊςκηςησ αξιολϐγηςησ και ελϋγχου των οικεύων ΕΠ.
Σο Ενιαύο ϑςτημα Δεικτών, το οπούο καταρτύζεται απϐ την ΕΑ/ΕΤΑ, καλϑπτει ϐλουσ τουσ δεύκτεσ των ΕΠ που ειςϊγονται ςτη βϊςη δεδομϋνων SFC2014,
ςυμπεριλαμβανομϋνων των δεικτών του πλαιςύου επύδοςησ των ΕΠ.
Στόχοσ του Ενιαίου Συςτήματοσ Δεικτών είναι η ικανοποίηςη των απαιτήςεων που
θζτουν οι Κανονιςμοί τησ Επιτροπήσ ςχετικά με τουσ δείκτεσ και το πλαίςιο επίδοςησ των ΕΠ, καθώσ και η εκπλήρωςη τησ εκ των προτζρων αιρεςιμότητασ 7 «Στατιςτικά ςυςτήματοσ και δείκτεσ αποτελεςμάτων» του Παραρτήματοσ ΧΙ του Κανονιςμοφ.



τισ Αποφϊςεισ του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ, με τισ οπούεσ οι
Ειδικϋσ Τπηρεςύεσ Διαχεύριςησ των ΕΠ και οι υπηρεςιακϋσ τουσ μονϊδεσ αναδιαρθρώνονται ό ςυγχωνεϑονται και κατανϋμονται οι αρμοδιϐτητεσ ανϊ υπηρεςιακό μονϊδα, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 58 του Νϐμου 4314/201 ορύζονται τα
ακϐλουθα:
Η Μονϊδα Α’ των ΔΑ, η οπούα αναλαμβϊνει τον προγραμματιςμϐ και αξιολϐγηςη
του ΕΠ εύναι υπεϑθυνη για την :

-

5

Ϊγκαιρη ςυλλογό ςτοιχεύων που ςυνδϋονται με τουσ δεύκτεσ του Ε.Π. και του
πλαιςύου επύδοςησ, τη διαςφϊλιςη τησ πληρϐτητασ και ποιϐτητϊσ τουσ, καθώσ
και την εφαρμογό των ρυθμύςεων του ενιαύου ςυςτόματοσ παρακολοϑθηςησ
δεικτών, ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ, με τη ςυνεργαςύα τησ ΕΑ.

Αnnex D, Practical Guidance on data collection and validation, May 2016, Eνϐτητα 4.9., ςελ. 44.
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-

Παρακολοϑθηςη τησ πορεύασ εφαρμογόσ του ΕΠ και ειδικϐτερα τη χρηματοοικονομικό πρϐοδϐ του, τουσ ποςοτικοποιημϋνουσ δεύκτεσ, τα ορϐςημα και τουσ
ςτϐχουσ του πλαιςύου επύδοςησ, καθώσ και τισ προοπτικϋσ εξϋλιξόσ τουσ.

-

Παροχό ςτην Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ του ΕΠ των απαραύτητων ςτοιχεύων,
και ιδύωσ δεδομϋνα που αφοροϑν ςτην πρϐοδο του ΕΠ ωσ προσ την επύτευξη
των ςτϐχων του, δημοςιονομικών δεδομϋνων και δεδομϋνων που αφοροϑν
ςτουσ δεύκτεσ, ςτα ορϐςημα και ςτουσ ςτϐχουσ του πλαιςύου επύδοςησ, προκειμϋνου η Επ. Παρακολοϑθηςησ να υποςτηριχθεύ ςτην εκτϋλεςη των καθηκϐντων
τησ.

-

υντϊςςει τισ προςκλόςεισ για την υποβολό αιτόςεων χρηματοδϐτηςησ, ςτη
βϊςη τησ «Εξειδύκευςησ τησ εφαρμογόσ του ΕΠ» και του ετόςιου προγραμματιςμοϑ των προςκλόςεων, ϐπωσ ϋχουν εγκριθεύ απϐ την Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ, λαμβϊνοντασ υπϐψη τουσ ειδικϐτερουσ ςτϐχουσ και δεύκτεσ που πρϋπει να
επιτευχθοϑν μϋςω του κϊθε ϊξονα, την πορεύα των όδη ενταγμϋνων πρϊξεων,
καθώσ και τυχϐν πρϐτερεσ ενϋργειεσ που απαιτοϑνται για την ϋκδοςη τησ πρϐςκληςησ.

-

την περύπτωςη που η διαχεύριςη μϋρουσ ΕΠ ανατύθεται ςε Ενδιϊμεςο Υορϋα, οι
παραπϊνω αρμοδιϐτητεσ αςκοϑνται απϐ τον εν λϐγω φορϋα (ΕΥ), η ϊςκηςη
των οπούων ορύζεται ςτισ αποφϊςεισ ανϊθεςησ (εκχώρηςησ) των αρμοδιοτότων
διαχεύριςησ μϋρουσ του ΕΠ.

Η Μονϊδα Β,΄ η οπούα εύναι υπεϑθυνη για τη διαχεύριςη των πρϊξεων, διενεργεύ διοικητικϋσ και επιτϐπιεσ επαληθεϑςεισ, ςτο πλαύςιο ϊςκηςησ των αρμοδιοτότων τησ και
ςϑμφωνα με το ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου.
Ειδικϐτερα και επιπλϋον των παραπϊνω ρυθμύςεων, ςτισ διαδικαςύεσ διαχεύριςησ και
ελϋγχου ςυγχρηματοδοτοϑμενων πρϊξεων περιλαμβϊνονται τα ακϐλουθα:
Ϊκδοςη Πρόςκληςησ για την υποβολό προτϊςεων/αιτόςεων χρηματοδότηςησ:
-

Συποποιημϋνο ϋντυπο πρόςκληςησ υποβολόσ αιτόςεων χρηματοδότηςησ,
ςτο οπούο προβλϋπεται διακριτϐ ςημεύο ςτο Περιεχϐμενο τησ Πρϐςκληςησ, ϐπου
η ΔΑ ενημερώνει τουσ δυνητικοϑσ δικαιοϑχουσ ϐτι για τισ δρϊςεισ που προκηρϑςςονται απαιτεύται η ςυλλογό δεδομϋνων μεμονωμϋνων ςυμμετεχϐντων
(microdata) μϋςω των πρϐτυπων απογραφικών δελτύων/ερωτηματολογύων
που καλοϑνται να ςυμπληρώςουν οι ςυμμετϋχοντεσ κατϊ την εύςοδϐ τουσ ςε και
ϋξοδϐ τουσ απϐ τισ πρϊξεισ και ϐτι οι δικαιοϑχοι των εν λϐγω πρϊξεων, πϋραν
των υποχρεώςεων δικαιοϑχων (Παρϊρτημα Ι), αναλαμβϊνουν να τηρόςουν και
τα προβλεπϐμενα ςτο Παρϊρτημα ΙΙ, προκειμϋνου να διαςφαλύζεται η ςυλλογό,
αποθόκευςη και διαβύβαςη δεδομϋνων ωφελουμϋνων ςυμμετεχϐντων (microdata), η ακρύβεια και η επϊρκεια των δεδομϋνων αυτών, καθώσ και η ϋγκαιρη
ενημϋρωςη του κεντρικοϑ ςυςτόματοσ ΟΠ – ΕΠΑ με τα εν λϐγω ςτοιχεύα.

-

Παρϊρτημα Ι: «Τποχρεώςεισ Δικαιούχων», ςτο οπούο παρατύθεται το ςϑνολο
των υποχρεώςεων, που αναλαμβϊνουν να τηρόςουν οι δικαιοϑχοι, εφϐςον βϋβαια οι προτϊςεισ τουσ επιλεγοϑν για χρηματοδϐτηςη απϐ το ΕΠ. Σο Παρϊρτημα Ι αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ Πρϐςκληςησ.

-

Παρϊρτημα ΙΙ: «Ειδικϋσ Τποχρεώςεισ Δικαιούχων Πρϊξεων ΕΚΣ/ΠΑΝ», για
την εφαρμογό διαδικαςιών που εξαςφαλύζουν ϋγκυρη και ϋγκαιρη ςυλλογό, αποθόκευςη και ηλεκτρονικό καταχώρηςη δεδομϋνων ωφελουμϋνων ςυμμετεχϐντων (microdata), το οπούο ςυνοδεϑεται απϐ τα ςχετικϊ ερωτηματολϐγια / τυποποιημϋνα Απογραφικϊ Δελτύα Ειςϐδου και Εξϐδου. Σο Παρϊρτημα ΙΙ καθώσ
και τα ερωτηματολϐγια που υποχρεοϑνται να απαντόςουν οι ςυμμετϋχοντεσ,
προςαρμϐζονται και ςυμπληρώνονται κατϊλληλα απϐ τη ΔΑ/ΕΥ, ανϊλογα με τη
δρϊςη και την ομϊδα-ςτϐχο και προςαρτώνται ςτην Πρϐςκληςη, προκειμϋνου
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οι δυνητικού δικαιοϑχοι να ενημερωθοϑν για τα ςτοιχεύα που θα πρϋπει να ςυλλϋξουν και ειδικϐτερα για:
α) τον τρϐπο εκπλόρωςησ τησ υποχρϋωςησ ςυλλογόσ δεδομϋνων ςυμμετεχϐντων, δηλαδό τησ ςυμπλόρωςησ των ερωτηματολογύων απϐ κϊθε ωφελοϑμενο
ςυμμετϋχοντα, τϐςο κατϊ την εύςοδϐ του ςτην πρϊξη, ϐςο και κατϊ την αποχώρηςη/ϋξοδϐ του απϐ αυτό (προςδιοριςμϐσ του πϐτε ακριβώσ ςυντελεύται η εύςοδοσ και η ϋξοδοσ του κϊθε ςυμμετϋχοντα, κλπ)
β) τον τρϐπο με τον οπούο θα πρϋπει να επεξεργαςτοϑν, αποθηκεϑςουν και διαβιβϊςουν τα ςτοιχεύα ωφελουμϋνων ςυμμετεχϐντων (καταχώρηςη, επεξεργαςύα και διϐρθωςη τυχϐν ελλεύψεων ό λαθών διαβύβαςη ςτο κεντρικϐ ςϑςτημα
ΟΠ-ΕΠΑ, εφϐςον η πρώτη καταχώρηςη διενεργεύται ςε ενδιϊμεςο ςϑςτημα,
τόρηςη ςτοιχεύων) καθώσ και τισσ ςχετικϋσ προθεςμύεσ υποβολόσ ςτο ΟΠ.
γ) τουσ χρϐνουσ υποβολόσ του Δελτύου Δόλωςησ Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ, πϋραν τησ υποχρεωτικόσ ετόςιασ.
Επιλογό και ϋγκριςη πρϊξεων
την Απϐφαςη Ϊνταξησ (Φρηματοδϐτηςησ) τησ Πρϊξησ ςτο Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα
προςαρτώνται τϐςο το Παρϊρτημα Ι «Τποχρεώςεισ Δικαιοϑχου» ϐςο και το Παρϊρτημα
ΙΙ «Ειδικϋσ Τποχρεώςεισ Δικαιοϑχων Πρϊξεων ΕΚΣ/ΠΑΝ», ςτα οπούα παρατύθενται ϐλεσ
οι υποχρεώςεισ του δικαιοϑχου που αναλαμβϊνει να τηρεύ κατϊ την υλοπούηςη τησ
πρϊξησ. τισ εν λϐγω υποχρεώςεισ ςυμπεριλαμβϊνονται και οι ςχετικϋσ υποχρεώςεισ
για τη ςυλλογό, αποθόκευςη και διαβύβαςη των δεδομϋνων των ωφελουμϋνων ςυμμετεχϐντων.
Παρακολούθηςη και Επαλόθευςη Πρϊξεων
Α. Διοικητικό Επαλόθευςη Δαπανών και Εκτϋλεςησ Υυςικού Αντικειμϋνου
Κατϊ τη διοικητικό επαλόθευςη των δαπανών που δηλώνει ο δικαιοϑχοσ με την υποβολό του Δελτύου Δόλωςησ Δαπανών, η ΔΑ εξετϊζει μεταξϑ ϊλλων και τη δυνατϐτητα επύτευξησ του αναμενϐμενου αποτελϋςματοσ του υποϋργου/τησ πρϊξησ (επύτευξη των δεικτών εκροών και ϊμεςων αποτελεςμϊτων), ςυνεκτιμώντασ τον αριθμϐ των καταχωρημϋνων ςτο ΟΠ ΕΠΑ Απογραφικών Δελτύων ςτοιχεύων ςυμμετεχϐντων.
Β. Διοικητικό Επαλόθευςη Επύτευξησ Δεικτών Παρακολούθηςησ Πρϊξησ
Ο δικαιοϑχοσ υποχρεοϑται να υποβϊλει το τυποποιημϋνο ϋντυπο Δελτύο Δόλωςησ Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ, με ϐλεσ τισ πληροφορύεσ για την πρϐοδο επύτευξησ των τιμών
των δεικτών τησ πρϊξησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των δεδομϋνων των απογραφικών
δελτύων ςυμμετεχϐντων, απϐ τα οπούα εκτιμώνται οι τιμϋσ ϐλων των δεικτών εκροών
και ϊμεςων αποτελεςμϊτων ςυμμετεχϐντων για το ΕΚΣ/ ΠΑΝ.
Σο Δελτύο Δόλωςησ υποβϊλλεται ϋωσ το τϋλοσ Υεβρουαρύου κϊθε ϋτουσ με τα ςτοιχεύα
του προηγοϑμενου ϋτουσ. Ψςτϐςο, για τισ απαιτόςεισ μϋτρηςησ δεικτών ςυμμετεχϐντων
ΕΚΣ/ΠΑΝ (δηλ. δεικτών που μετρώνται με microdata), η ΔΑ δϑναται να καθορύςει μικρϐτερα διαςτόματα εντϐσ του ϋτουσ για τη δόλωςη επύτευξησ των δεικτών τησ πρϊξησ
απϐ το δικαιοϑχο, τα οπούα αποτυπώνονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙ τησ Πρϐςκληςησ και τησ
Απϐφαςησ Ϊνταξησ.
Η ΔΑ/ΕΥ επαληθεϑει διοικητικϊ τα ςτοιχεύα που δηλώνει ο Δικαιοϑχοσ με βϊςη τα καταχωρημϋνα ςτο ΟΠ δεδομϋνα ό ϊλλα ςτοιχεύα που θα ζητόςει απϐ το Δικαιοϑχο.
Γ. Επιτόπια Επαλόθευςη
Κατϊ την επιτϐπια επαλόθευςη απϐ τη ΔΑ ςτην ϋδρα του δικαιοϑχου ό ςτον τϐπο υλοπούηςησ τησ πρϊξησ επιβεβαιώνεται μεταξϑ ϊλλων η τόρηςη και ορθϐτητα των ςτοι43

χεύων που υποβϊλλει ο δικαιοϑχοσ, καθώσ και η ςυμμϐρφωςη με τουσ ϐρουσ τησ Απϐφαςησ Ϊνταξησ – Παρϊρτημα ΙΙ ςχετικϊ με τα microdata.
Παρακολούθηςη ςτοιχεύων προόδου πρϊξησ
ε περύπτωςη αποκλύςεων τησ εκτϋλεςησ μιασ πρϊξησ απϐ τουσ ϐρουσ τησ Απϐφαςησ
Ϊνταξησ - Παρϊρτημα ΙΙ, ςχετικϊ με τα microdata, η ΔΑ προβαύνει ςε ςτενϐτερη παρακολοϑθηςό τησ, οπϐτε και ςυνεκτιμώντασ τα ςτοιχεύα ςυλλογόσ, επεξεργαςύασ και καταχώρηςησ των δεδομϋνων, τισ αποκλύςεισ και την τεκμηρύωςό τουσ μπορεύ να προτεύνει τη λόψη διορθωτικών ενεργειών.
Παρακολούθηςη τησ εφαρμογόσ του «Ενιαύου υςτόματοσ Παρακολούθηςησ
Δεικτών»
Η παρακολοϑθηςη τησ εφαρμογόσ του «Ενιαύου υςτόματοσ Παρακολοϑθηςησ Δεικτών» απϐ τη ΔΑ, διενεργεύται επύςησ κατϊ την παρακολοϑθηςη τησ προϐδου του ΕΠ
και τησ επύτευξησ των δεικτών, οροςόμων και του πλαιςύου επύδοςησ. Η διοικητικό παρακολοϑθηςη τησ εφαρμογόσ του «Ενιαύου υςτόματοσ Δεικτών» διενεργεύται κυρύωσ
μϋςω του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ (ΟΠ ΕΠΑ), ςτο οπούο θα καταχωροϑνται (εύτε πρωτογενώσ εύτε μϋςω διαβύβαςησ δεδομϋνων απϐ ϊλλη βϊςη δεδομϋνων) το ςϑνολο των ςτοιχεύων των ωφελουμϋνων ςυμμετεχϐντων.
Σϋλοσ, η ΔΑ θα πρϋπει να υποςτηρύζει τουσ δικαιοϑχουσ των πρϊξεων ςε ϐ,τι αφορϊ την
εφαρμογό των διαδικαςιών που απαιτοϑνται για τη ςυλλογό των δεδομϋνων ςυμμετεχϐντων/ςυμπλόρωςη απογραφικών δελτύων, μϋςω τεχνικών ςυναντόςεων, ςυμβουλευτικών και εκπαιδευτικών δρϊςεων.
Σα παραπϊνω αποτυπώνονται ςτο εγχειρύδιο των διαδικαςιών ςυγχρηματοδοτοϑμενων πρϊξεων του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ και ελϋγχου.
3.2.4

Προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων

3.2.4.1 Βαςικέσ αρχέσ
Απϐ τισ ρυθμύςεισ των Κανονιςμών και τισ κατευθϑνςεισ των μεθοδολογικών εγγρϊφων
τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ προκϑπτει η ανϊγκη ςυνεργαςύασ των αρμϐδιων εθνικών
αρχών με τισ αντύςτοιχεσ Αρχϋσ Προςταςύασ Προςωπικών Δεδομϋνων ςε κϊθε Κρϊτοσ –
Μϋλοσ τησ ΕΕ. Σα δεδομϋνα των δεικτών αποθηκεϑονται ςε ηλεκτρονικό μορφό ϐπωσ
ορύζει ο Κανονιςμϐσ 1304/2013 (ϊρθρο 125 παρ 2δ&ε) , ενώ ιςχϑουν επύςησ και οι νομοθετικϋσ διατϊξεισ κϊθε Κ-Μ οι οπούεσ απορρϋουν απϐ την ενςωμϊτωςη ςτο εθνικϐ
δύκαιο τησ Οδηγύασ 95/46/ΕΚ «για την προςταςύα των φυςικών προςώπων ϋναντι τησ
επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα και για την ελεύθερη κυκλοφορύα των
δεδομϋνων αυτών». Ειδικϐτερα, τα δεδομϋνα μεμονωμϋνων ςυμμετεχϐντων απϐ τισ αντύςτοιχεσ πρϊξεισ του ΕΚΣ εύναι ςτοιχεύα ατομικόσ ςυμμετοχόσ (microdata) , τα οπούα
αποτελοϑν τϐςο δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 7 τησ ωσ
ϊνω Οδηγύασ, ϐςο και ευαύςθητα δεδομϋνα, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 8 τησ Οδηγύασ. (Παρϊρτημα Ι και ΙΙ Κανονιςμοϑ 1304/2013).
Οι κανονιςτικϋσ ρυθμύςεισ για τα δεδομϋνα των δεικτών που ςυλλϋγονται και αποθηκεϑονται ςτο ςϑςτημα για τουσ μεμονωμϋνουσ ςυμμετϋχοντεσ (microdata) αφοροϑν
ςτην υποχρϋωςη εγγραφόσ ϐλων των μεταβλητών, τϐςο αυτών που αφοροϑν ςε απλϊ
προςωπικϊ δεδομϋνα (δεδομϋνα που η επεξεργαςύα τουσ δύνει τιμϋσ ςτουσ δεύκτεσ που
ϋχουν ϋναν αςτερύςκο ςτο Παρϊρτημα Ι του Καν.του ΕΚΣ), ϐςο και αυτών που αφοροϑν
ςε ευαύςθητα προςωπικϊ δεδομϋνα (δεδομϋνα που η επεξεργαςύα τουσ δύνει τιμϋσ
ςτουσ δεύκτεσ που ϋχουν δϑο αςτερύςκουσ ςτο Παρϊρτημα Ι του Καν.του ΕΚΣ). υνε44

πώσ ο Κανονιςμόσ του ΕΚΣ παρϋχει τη νομιμοποιητικό βϊςη για τη ςυλλογό και
επεξεργαςύα όλων των δεδομϋνων από τισ ΔΑ, τα οπούα εύναι αναγκαύα για τουσ
ςκοποϑσ τησ παρακολοϑθηςησ και τησ αξιολϐγηςησ.
Ψςτϐςο εϊν το εθνικό δύκαιο κϊθε Κ-Μ, με το οπούο ϋχουν ενςωματωθεύ οι διατϊξεισ
τησ ωσ ϊνω Οδηγύασ, ορύζει αυςτηρϐτερεσ διατϊξεισ για την επεξεργαςύα των ευαύςθητων δεδομϋνων, δηλ. διατϊξεισ που ορύζουν ωσ προώπόθεςη τη λόψη προηγούμενησ
ςυγκατϊθεςησ των ατόμων για τη ςυλλογό και επεξεργαςύα των ευαύςθητων
δεδομϋνων τουσ, δϑναται να γύνει αποδεκτϐ απϐ την Επιτροπό ϐτι οι δεύκτεσ που μετρώνται απϐ μεταβλητϋσ που αφοροϑν τα εν λϐγω δεδομϋνα θα μποροϑςαν να μην ϋχουν πληρϐτητα ςτισ τιμϋσ τουσ (π.χ. ςυμμετϋχοντεσ που θα αρνηθοϑν να δηλώςουν αν
εύναι μετανϊςτεσ ό ΑΜΕΑ ό πρώην χρόςτεσ κλπ). τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, θα απαιτηθεύ
να υπϊρξουν αποδεικτικϊ ςτοιχεύα ϐτι οι ΕΤΔ κατϋβαλλαν κϊθε προςπϊθεια να ςυγκεντρώςουν και τα ευαύςθητα δεδομϋνα. (π.χ. ηλεκτρονικϐ αντύγραφο υπογεγραμμϋνου
εγγρϊφου απϐ τον κϊθε ςυμμετϋχοντα που αρνόθηκε να δώςει τα ςτοιχεύα του).
Με βϊςη τα παραπϊνω η Επιτροπό καλεύ τα Κ-Μ να προςδιορύςουν τισ διαδικαςύεσ που
θα εφαρμϐςουν για το θϋμα τησ πιθανότητασ ελλιπούσ ςυγκϋντρωςησ των ευαύςθητων προςωπικών δεδομϋνων (και των αντύςτοιχων δεικτών ΕΚΣ) ςτισ περιπτώςεισ που η εθνικό νομοθεςύα προςδιορύζει την προηγούμενη ςυγκατϊθεςη
των ατόμων ωσ προώπόθεςη για τη ςυλλογό και επεξεργαςύα τουσ
ε ϐ,τι αφορϊ το εθνικό δύκαιο τησ χώρασ μασ, οι προϒποθϋςεισ για την επεξεργαςύα
των προςωπικών δεδομϋνων των ατϐμων προςδιορύζονται ςτο Νόμο 2472/1997 (και
τισ τροποποιόςεισ αυτοϑ) για την προςταςύα του ατϐμου απϐ την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα. ϑμφωνα με το Αρθρο 7 του Νϐμου, επιτρϋπεται
κατ’εξαύρεςη η ςυλλογό και επεξεργαςύα ευαύςθητων δεδομϋνων, εφϐςον ςυντρϋχουν
οριςμϋνεσ προϒποθϋςεισ, μύα εκ των οπούων εύναι η ςυγκατϊθεςη του υποκειμϋνου.
Επύςησ, ςϑμφωνα με τισ κατευθϑνςεισ τησ Επιτροπόσ, το κϊθε Κ-Μ ςχεδιϊζει το δικϐ
του ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ αποφαςύζοντασ ςε ποιο επύπεδο θα αποθηκεϑονται ηλεκτρονικϊ τα δεδομϋνα ( π.χ. ςτο επύπεδο τησ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ, ςτο επύπεδο των
Δικαιοϑχων, ό και ςτα δϑο επύπεδα). ημαςύα βϊςει Κανονιςμοϑ ϋχει η απαύτηςη να
μπορεύ η κϊθε Διαχειριςτικό Αρχό να εκτελεύ τα καθόκοντα παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ, ςϑμφωνα με τα ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 56 του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθ.
1303/2013 και ςτα ϊρθρα 5 και 19 και ςτα παραρτόματα I και II του Κανονιςμοϑ του
ΕΚΣ. Εύναι απϐφαςη του κϊθε Κ-Μ να προςδιορύςει αν οι ΔΑ θα ϋχουν ϊμεςη πρϐςβαςη
ςτα αρχεύα με τα δεδομϋνα (micro data) κϊθε πρϊξησ αν θα τα ζητοϑν απϐ κϊποιο τρύτο
φορϋα που θα τα τηρεύ (π.χ Δικαιοϑχο), προκειμϋνου να υπολογιςτοϑν οι τιμϋσ των αντύςτοιχων δεικτών. υνεπώσ, ανϊλογα με το επύπεδο ςτο οπούο αποθηκεϑονται ηλεκτρονικϊ τα δεδομϋνα, θα πρϋπει να προςδιορύζονται οι ρυθμύςεισ/διαδικαςύεσ (θεςμικϋσ, διοικητικϋσ, τεχνικϋσ, οργανωτικϋσ) για την προςταςύα των δεδομϋνων, oι υποχρεώςεισ των υπηρεςιών/αρχών που θα οριςτοϑν ωσ οι «υπεϑθυνοι επεξεργαςύασ» και
ωσ «εκτελοϑντεσ την επεξεργαςύα», οι διαδικαςύεσ γνωςτοπούηςησ τησ επεξεργαςύασ
και ελϋγχου απϐ την Αρχό και κϊθε ϊλλο θϋμα ςχετικϊ με τα δεδομϋνα αυτϊ, ςϑμφωνα
με τισ ρυθμύςεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ κϊθε Κ-Μ.
Με βϊςη τα παραπϊνω και προκειμϋνου να αναπτυχθοϑν οι αναγκαύεσ εθνικϋσ ρυθμύςεισ για τη μϋτρηςη ϐλων των δεικτών ςυμμετεχϐντων του ΕΚΣ ςτα ΕΠ του ΕΠΑ
2014-2020, ςτο χϋδιο Δρϊςησ για την εκπλόρωςη τησ Εκ των προτϋρων Αιρεςιμϐτητασ 7 «τατιςτικϊ υςτόματα και Δεύκτεσ Αποτελϋςματοσ» ςυμπεριλόφθηκε και η ενϋργεια «Ανϊπτυξη ρυθμύςεων για το πλαύςιο προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων ςτην παρακολούθηςη του ΕΠΑ και των δεικτών ΕΚΣ (Οδηγύα 95/46/EC)».
Για την ενϋργεια αυτό ορύςτηκε η ΕΤΕΚΣ ωσ η αρμϐδια υπηρεςύα που θα διενεργοϑςε
τισ διαδικαςύεσ ενημϋρωςησ και ςυνεργαςύασ με την Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Φαρακτόρα, ςε ςυνεργαςύα με τισ ςυναρμϐδιεσ υπηρεςύεσ τησ ΕΑ.
ημείωςη : Δεν λογύζονται ωσ προςωπικϊ δεδομϋνα τα ςτατιςτικόσ φύςησ ςυγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα, από τα οπούα δεν μπορούν να προςδιοριςτούν/ταυτοποιηθούν τα υποκεύμε45

να των δεδομϋνων. την E. Επιτροπό δεν αποςτϋλλονται προςωπικϊ δεδομϋνα (micro
data), αλλϊ οι τιμϋσ των δεικτών που προκύπτουν από τισ αθρούςεισ των δεδομϋνων. υνεπώσ η αποςτολό των ςτοιχεύων/τιμών των δεικτών ςτην Επιτροπό μϋςω τησ υποβολόσ
των Ετόςιων Εκθϋςεων εύναι διαδικαςύεσ που δεν εμπύπτουν ςτισ αρμοδιότητεσ τησ Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα.
3.2.4.2 Διάκριςη απλών και ευαίςθητων προςωπικών δεδομένων : Κανονιςμόσ
ΕΚΣ και ν.2472/1997
Ο Κανονιςμόσ του ΕΚΣ (παρϊρτημα Ι) παραπϋμπει ςτα ϊρθρα 7 και 8 τησ οδηγύασ
95/46/ΕΚ/ , ςτη βϊςη τησ οπούασ προςδιορύζει με ϋναν αςτερύςκο (*) τουσ δεύκτεσ εκροών που περιλαμβϊνουν προςωπικϊ δεδομϋνα και με δϑο αςτερύςκουσ (**) τουσ δεύκτεσ εκροών που περιλαμβϊνουν ευαύςθητα προςωπικϊ δεδομϋνα :
-

Οι δεύκτεσ CO15, CO16, CO17 oρύζονται ωσ δεύκτεσ για τη μϋτρηςη των οπούων
τα δεδομϋνα που ςυλλϋγονται θεωροϑνται ευαύςθητα δεδομϋνα. Αντύςτοιχα, το
ύδιο ιςχϑει και για τουσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων CR05 και CR09 (καθώσ αφοροϑν μειονεκτοϑντεσ ςυμμετϋχοντεσ).

-

Οι δεύκτεσ CO01 - CO14 και ο δεύκτησ CO18, ορύζονται ωσ δεύκτεσ για τη μϋτρηςη
των οπούων τα δεδομϋνα που ςυλλϋγονται θεωροϑνται απλϊ προςωπικϊ δεδομϋνα.

Η παραπάνω διάκριςη ςχετίζεται με το κριτήριο τησ πληρότητασ για τη μέτρηςη
των δεικτών ςυμμετεχόντων του ΕΚΣ (completeness requirement) , δηλ. με την
απαίτηςη για κάθε ςυμμετέχοντα να καταχωρούνται ςτο ςύςτημα παρακολούθηςησ όλα τα απλά (μη ευαίςθητα) προςωπικά δεδομένα του, προκειμένου να
δύναται αυτόσ να μετρηθεί ςτουσ δείκτεσ ςυμμετεχόντων. Σα δεδομένα αυτά είναι : τo φύλο, η εργαςιακή κατάςταςη, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το
είδοσ του νοικοκυριού ςτο οποίο είναι μέλοσ. Άρα, το φύλο και όλεσ οι μεταβλητέσ
που από την επεξεργαςία τουσ υπολογίζονται οι τιμέσ των δεικτών CO01 – CO14,
θεωρούνται μεταβλητέσ για τισ οποίεσ πρέπει να υπάρχει πληρότητα δεδομένων
ςτα απογραφικά δελτία ειςόδου των ςυμμετεχόντων προκειμένου οι ςυμμετέχοντεσ να μετρώνται ςτουσ δείκτεσ. Ψςτϐςο ςϑμφωνα με το Ν.2472/19976 και τισ αποφϊςεισ τησ Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Φαρακτόρα, ςτα ευαύςθητα
προςωπικϊ δεδομϋνα ςτο δικϐ μασ εθνικϐ δύκαιο, ανόκει και η ιδιϐτητα του ανϋργου,
καθώσ και τα δεδομϋνα που αφοροϑν ςε κοινωνικό αςφϊλιςη και πρϐνοια (π.χ. επιδϐματα/παροχϋσ). υνεπώσ, ςϑμφωνα με το Ν.2472/1997, α) ιςχϑουν οι «αυςτηρϋσ» διατϊξεισ για τα ευαύςθητα προςωπικϊ δεδομϋνα (δηλ. λόψη προηγοϑμενησ ςυγκατϊθεςησ
του ατϐμου) και β) αυτϐ ςυνεπϊγεται ϐτι εκτϐσ απϐ τουσ δεύκτεσ CO15 – CO17, ϐτι και
οι δεύκτεσ εκροών CO01, CO02, CO08, CO12, CO13, CO18 καθώσ και ο δεύκτησ αποτελεςμϊτων CR01 απαιτοϑν για τη μϋτρηςό τουσ δεδομϋνα που θεωροϑνται ευαύςθητα, (και
ϐχι απλϊ, ϐπωσ ορύζονται ςτον Κανονιςμϐ του ΕΚΣ).
Σο θϋμα αυτϐ ςυζητόθηκε με τουσ εκπροςώπουσ τησ Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων
Προςωπικοϑ Φαρακτόρα7, και προτϊθηκε να προβλεφθεύ ειδικό νομοθετικό ρύθμιςη που θα ορύζει ότι για όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε πρϊξεισ ΕΚΣ να εύναι υποχρεωτικό η ςυμπλόρωςη όλων των απαιτούμενων δεδομϋνων, ευαύςθητων και
μη, χωρύσ τη λόψη τησ προηγούμενησ ςυγκατϊθεςόσ τουσ, προκειμϋνου να ϋχουμε πληρότητα ςε όλουσ τουσ δεύκτεσ αφενόσ και τη δυνατότητα να διεξϊγουμε ϋρευνεσ για τουσ ςκοπούσ τησ αξιολόγηςησ αφετϋρου.

6

Η ϋννοια των ευαύςθητων δεδομϋνων εύναι «ανοιχτό» και ϐτι παρϊ τα ϐςα ορύζει η Οδηγύα 95/46/ΕΚ/, τα Κ-Μ μποροϑν
να αποκλύνουν «επύ το αυςτηρϐτερον» ςτον προςδιοριςμϐ κϊποιων κατηγοριών ςτο εθνικϐ τουσ δύκαιο, λαμβϊνοντασ
υπϐψη και τισ αποφϊςεισ του υμβουλύου τησ Ευρώπησ. Αυτϐ ϋχει ςυμβεύ ςτην περύπτωςη τησ Ελλϊδασ.

7

υνϊντηςη με την Αρχό ςτισ 9.10. 2014 (Ενημερωτικϐ ςημεύωμα ΕΤΕΚΣ 30.10.2014)
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το πλαύςιο αυτϐ, αποφαςύςτηκε ϐτι θα πρϋπει να προςδιορύζονται οι ςχετικϋσ διαδικαςύεσ ώςτε οι ωφελοϑμενοι να δεςμεϑονται ϐτι ϐλα τα δεδομϋνα που θα ςυλλϋγονται
απϐ αυτοϑσ α) θα εύναι αληθό και β) να αποδϋχονται τουσ ςκοποϑσ για τουσ οπούουσ τα
δεδομϋνα αυτϊ ςυγκεντρώνονται και γύνονται αντικεύμενο επεξεργαςύασ απϐ τισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ. Επιςημϊνθηκε ϐτι εύναι ςημαντικϐ να ενημερώνονται8 οι ςυμμετϋχοντεσ
ϐτι τα ςτοιχεύα τουσ θα τυγχϊνουν επεξεργαςύασ ϐχι μϐνο για το ςκοπϐ τησ ςυμπλόρωςησ των τιμών των δεικτών αλλϊ και για τη διενϋργεια ερευνών/μελετών για τουσ ςκοποϑσ τησ αξιολϐγηςησ, ώςτε οι ερευνητϋσ που θα κληθοϑν να ςχεδιϊςουν τα δεύγματα
των ερευνών να μποροϑν να ϋχουν πρϐςβαςη ςτα προςωπικϊ δεδομϋνα των ςυμμετεχϐντων .
Με βϊςη τα παραπϊνω ςυμφωνόθηκε να ενςωματωθοϑν οι ςχετικϋσ διατυπώςεισ ςτα
ερωτηματολϐγια που ςυμπληρώνουν οι ςυμμετϋχοντεσ ςε ϐλεσ τισ αντύςτοιχεσ πρϊξεισ
του ΕΚΣ (δηλ. τα ερωτηματολϐγια που ςυμπληρώνονται απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ κατϊ
την εύςοδϐ τουσ και κατϊ την ϋξοδϐ τουσ απϐ τισ πρϊξεισ του ΕΚΣ, και τα οπούα αντιςτοιχοϑν ςτα πεδύα που καταχωροϑνται ςτο ΟΠ απϐ τα απογραφικϊ δελτύα ειςϐδου
και εξϐδου αντύςτοιχα) .
υμφωνόθηκε επύςησ οι δυνατϐτητεσ απαντόςεων ςτα ερωτηματολϐγια να εύναι ΝΑΙ ό
ΟΦΙ και να μην υπϊρχει η δυνατϐτητα απϊντηςησ ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΨ, εφϐςον ζητεύται η υποχρεωτικό ςυμπλόρωςη των ερωτηματολογύων ςε ϐλα τα πεδύα.
Η διατϑπωςη που υπϊρχει ςε κϊθε ερωτηματολϐγιο (όδη εφαρμϐςτηκε απϐ τισ πρώτεσ
εμπροςθοβαρεύσ δρϊςεισ του ΕΠΑΝΑΔ ΔΒΜ) εύναι η εξόσ :

Αγαπητϋ κύριε/κυρύα,
υνημμϋνα θα βρεύτε ερωτηματολόγιο που αφορϊ ςτο πρόγραμμα ……..
χατε» ςτα ερωτηματολόγια εξόδου).

ςτο οπούο ςυμμετϋχετε («ςυμμετεύ-

Καθώσ το πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτεύται από την Ευρωπαώκό Ϊνωςη, εύναι υποχρεωτικό η ςυλλογό ςτοιχεύων για τουσ ωφελούμενουσ, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη ςυμπλόρωςό του ςε όλα τα πεδία.
Παρϊλληλα θα θϋλαμε να ςασ ενημερώςουμε ότι τα δεδομϋνα των απαντόςεών ςασ θα αποτελϋςουν αντικεύμενο επεξεργαςύασ από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ (Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ….. , όνομα αντύςτοιχου Δικαιούχου) για το ςκοπό τησ παρακολούθηςησ του προγρϊμματοσ, προκειμϋνου να εξαχθούν ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα
(δεύκτεσ) και για το ςκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογόςεων, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ νομοθετικϋσ διατϊξεισ του ΕΚΣ. Επύςησ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 11,12 και 13 του Ν. 2472/97 για την
προςταςύα του ατόμου από την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα, διατηρεύτε τα δικαιώματα
ενημϋρωςησ, πρόςβαςησ και αντύρρηςησ.
Ευχαριςτούμε εκ των προτϋρων για την ανταπόκριςη.

3.2.4.3 Νέεσ νομοθετικέσ ρυθμίςεισ : N.4403/2016 (ΥΕΚ 125/Α/7.7.2016)
το πλαύςιο τησ ςυνεργαςύασ των αρμϐδιων υπηρεςιών τησ Εθνικόσ Αρχόσ υντονιςμοϑ
με την Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Φαρακτόρα ςυμφωνόθηκαν9 ειδικϋσ
νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ που επιτρϋπουν, με το μικρϐτερο δυνατϐ διοικητικϐ βϊροσ, τη
ςυλλογό και επεξεργαςύα ϐλων των δεδομϋνων που απαιτοϑνται απϐ τον Κανονιςμϐ
του ΕΚΣ (απλών και ευαύςθητων) τϐςο για το ςκοπϐ τησ παρακολοϑθηςησ
(monitoring) ϐςο και για το ςκοπϐ τησ αξιολϐγηςησ (evaluation).
Η ςημαςύα τησ προηγοϑμενησ ενημϋρωςησ των ωφελουμϋνων για τουσ ςκοποϑσ για τουσ οπούουσ ςυλλϋγονται και
τυγχϊνουν επεξεργαςύασ τα προςωπικϊ τουσ δεδομϋνα προκϑπτει απϐ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Ν.2472/1997 για «τα
δικαιώματα του υποκειμϋνου των δεδομϋνων».
9 υνϊντηςη με την Αρχό ςτισ 19.10.2015 (Ενημερωτικϐ ημεύωμα ΕΤΕΚΣ 30.10.2015)
8
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Οι ρυθμύςεισ αυτϋσ ςυμπεριλόφθηκαν ςτο ϊρθρ.14 παρ.10 του Ν. 4403/2016 (ΥΕΚ Α
125/7.7.2016) και προςτύθενται ςτο ϊρθρο 54Α του Ν.4314/2014 (Νϐμοσ ΕΠΑ) ωσ
εξόσ :
1. Σο Τπουργεύο Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμοϑ υπϋχει θϋςη «Τπεϑθυνου
Επεξεργαςύασ», ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 2 ςτοιχεύο
ζ’ του Ν. 2472/1997 για τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα των ςυμμετεχϐντων ςε πρϊξεισ που ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο και υλοποιοϑνται ςτο πλαύςιο των επιχειρηςιακών προγραμμϊτων, ςϑμφωνα με τισ οικεύεσ διατϊξεισ.
2. Οι Ειδικϋσ Τπηρεςύεσ του παρϐντοσ Νϐμου, εκτϐσ των Ειδικών Τπηρεςιών που
υπϊγονται ςτο Τπουργεύο Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμοϑ, το οπούο υπϋχει θϋςη «Τπευθϑνου επεξεργαςύασ» και επεξεργϊζεται ϊμεςα τα δεδομϋνα κατϊ
την προηγοϑμενη παρϊγραφο, οι Ενδιϊμεςοι Υορεύσ που διαχειρύζονται τα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα που ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο, καθώσ και οι Δικαιοϑχοι που ϋχουν την ευθϑνη για την υλοπούηςη των πρϊξεων που ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο υπϋχουν θϋςη «Εκτελοϑντοσ την Επεξεργαςύα» για λογαριαςμϐ του «Τπεϑθυνου Επεξεργαςύασ», ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 2
ςτοιχεύο η’ του Ν. 2472/1997. Οι εν λϐγω Ειδικϋσ Τπηρεςύεσ, Ενδιϊμεςοι Υορεύσ
και Δικαιοϑχοι υποχρεοϑνται να ςυμμορφώνονται πλόρωσ προσ τισ διατϊξεισ
τησ κεύμενησ νομοθεςύασ για το ςκοπϐ τησ εφαρμογόσ και υλοπούηςησ των πρϊξεων που ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο, ςυμπεριλαμβανομϋνων των διατϊξεων για την προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα των προςώπων που ςυμμετϋχουν ςτισ πρϊξεισ αυτϋσ ωσ ωφελοϑμενοι.
3. Η επεξεργαςύα απλών και ευαύςθητων δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα,
ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 2 του Ν. 2472/1997, επιτρϋπεται χωρύσ τη ςυγκατϊθεςη των υποκειμϋνων τουσ που ςυμμετϋχουν ωσ
ϊμεςα ωφελοϑμενοι απϐ τισ πρϊξεισ που ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο ςτο πλαύςιο των οικεύων επιχειρηςιακών προγραμμϊτων, για τουσ ςκοποϑσ τησ υλοπούηςησ των προγραμμϊτων αυτών και τησ ϊςκηςησ αξιολϐγηςησ και ελϋγχου ωσ προσ την εν λϐγω υλοπούηςη».
Οι ρυθμύςεισ αυτϋσ εύναι πολϑ ςημαντικϋσ για τη μϋτρηςη των δεικτών ΕΚΣ ςε ϐλα τα
ΕΠ :
Πρώτον, επιτρϋπουν ςτισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ (ΔΑ, Δικαιοϑχοι, Ενδιϊμεςοι Υορεύσ, Ειδικϋσ Τπηρεςύεσ ΕΑ) να επεξεργϊζονται, ςτο πλαύςιο των αρμοδιοτότων τουσ, τα απαιτοϑμενα προςωπικϊ δεδομϋνα των ςυμμετεχϐντων απϐ τισ πρϊξεισ που ςυγχρηματοδοτεύ το ΕΚΣ ςε ϐλα τα ΕΠ αυτόσ τησ προγραμματικόσ περιϐδου, χωρύσ να υποβϊλλονται η κϊθε υπηρεςύα και ο κϊθε φορϋασ χωριςτϊ ςτισ διαδικαςύεσ γνωςτοπούηςησ και
αδειοδϐτηςησ αρχεύων που ορύζει ο Ν.2472/1997 για την προςταςύα του ατϐμου απϐ
την επεξεργαςύα των προςωπικών δεδομϋνων. Ο νϋοσ Νϐμοσ ορύζει ωσ μοναδικϐ «Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ» το Τπουργεύο Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και ςυνεπώσ η Αρχό Προςταςύασ θα εκδώςει μύα ϊδεια για το Τπουργεύο.
Δεύτερον, επιτρϋπεται η ςυλλογό και επεξεργαςύα ϐλων των δεδομϋνων (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ευαύςθητων), χωρύσ τη ςυγκατϊθεςη των υποκειμϋνων τουσ. υνεπώσ επιτρϋπεται η υποχρεωτικό ςυμπλόρωςη απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ϐλων των δεδομϋνων που τουσ ζητοϑνται για τη μϋτρηςη ϐλων των κοινών δεικτών του ΕΚΣ ϋτςι ώςτε
να εξαςφαλύζεται η πληρϐτητα ϐλων των ςτοιχεύων απϐ τα απογραφικϊ δελτύα για κϊθε ςυμμετϋχοντα.
Σρύτον, καθώσ ο o νϐμοσ ορύζει ϐτι τα προςωπικϊ δεδομϋνα γύνονται αντικεύμενο επεξεργαςύασ απϐ τισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ και για το ςκοπϐ τησ αξιολϐγηςησ, εξαςφαλύζεται
η πρϐςβαςη των αξιολογητών ςτα απαιτοϑμενα ςτοιχεύα, χωρύσ να απαιτεύται η προηγοϑμενη ςυγκατϊθεςη των ωφελουμϋνων.
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Επιςημαύνεται ϐτι ςϑμφωνα με το ςημεύο 2 τησ νομοθετικόσ ρϑθμιςησ, ϐλοι οι φορεύσ/υπηρεςύεσ που ςυλλϋγουν και επεξεργϊζονται τα προςωπικϊ δεδομϋνα των ςυμμετεχϐντων οφεύλουν να τα ςυλλϋγουν κατϊ τρϐπο θεμιτϐ και νϐμιμο, να επιλϋγουν για
τη διεξαγωγό τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων αυτών πρϐςωπα με αντύςτοιχα επαγγελματικϊ προςϐντα που παρϋχουν επαρκεύσ εγγυόςεισ απϐ πλευρϊσ τεχνικών γνώςεων και προςωπικόσ ακεραιϐτητασ για την τόρηςη του απορρότου, καθώσ και να λαμβϊνουν τα κατϊλληλα οργανωτικϊ και τεχνικϊ μϋτρα για την αςφϊλεια των δεδομϋνων
και την προςταςύα τουσ απϐ τυχαύα ό αθϋμιτη καταςτροφό, τυχαύα απώλεια, αλλούωςη,
απαγορευμϋνη διϊδοςη ό πρϐςβαςη και κϊθε ϊλλη μορφό αθϋμιτησ επεξεργαςύασ.
τισ 4.11.2016, με το υπ.αρ πρωτ. 16οικ.1061/ΕΤΕΚΣ ϋγγραφο, υποβλόθηκαν
από το Τπουργεύο Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ τα απαιτούμενα Ϊντυπα προσ την
Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα, ςτο πλαύςιο τησ γνωςτοπούηςησ τόρηςησ αρχεύου (ϊρθρ. 6 του Ν.2472/1997). υνυποβλόθηκαν ςε ηλεκτρονικό μορφό και τα ζητοϑμενα αρχεύα με την περιγραφό τησ πολιτικόσ αςφαλεύασ και την
περιγραφό τησ πολιτικόσ πρϐςβαςησ χρηςτών για το ΟΠ και το ΠΚΕ.

3.3

Μϋτρηςη δεικτών αποτελϋςματοσ του ΕΣΠΑ και του Σαμεύου υνοχόσ

3.3.1

Παρακολούθηςη των τιμών προόδου

Η απαύτηςη τησ γενικόσ αιρεςιμϐτητασ για προςδιοριςμϐ των φορϋων που εύναι υπεϑθυνοι για τη ςυλλογό ςτατιςτικών δεδομϋνων για κϊθε δεύκτη (‘’…It precises which body
is responsible for collecting statistical data for each indicator’’) αντιμετωπύζεται με τον
καθοριςμϐ τησ «Πηγόσ» ανϊ δεύκτη αποτελϋςματοσ ςτουσ πύνακεσ 3 και 4 των εγκεκριμϋνων ΕΠ. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ για τον κϊθε φορϋα (ϐπωσ web-links, ςτοιχεύα
επικοινωνύασ υπευθϑνων του φορϋα κλπ) περιλαμβϊνονται ςτο Δελτύο Σαυτϐτητασ
Δεύκτη.
Η απαύτηςη τησ γενικόσ αιρεςιμϐτητασ για προςδιοριςμϐ των διαθϋςιμων πόρων (‘’…It
indicates what are the available resources for the responsible body to carry out its tasks’’)
αντιμετωπύζεται κυρύωσ ςτο πλαύςιο του προτεινϐμενου μηχανιςμοϑ ςτατιςτικόσ επικϑρωςησ (βλ. ςχετικϐ κεφϊλαιο κατωτϋρω), ϐπου ςε περιπτώςεισ εκτϐσ τησ ΕΛ.ΣΑΣ.,
ςχεδιϊζεται η υπογραφό ςχετικών ςυμφωνιών ςυνεργαςύασ τησ ΕΑ με φορεύσ που παρϋχουν διοικητικϊ δεδομϋνα, και προςδιορύζεται η υποχρϋωςό τουσ να ορύςουν τουσ
ςχετικοϑσ πϐρουσ (πχ. ανθρώπινο δυναμικϐ).
Η μϋτρηςη τησ προϐδου των δεικτών αποτελϋςματοσ ςτα ΕΣΠΑ/Σ γύνεται με βϊςη
τα ςτοιχεύα που αντλεύ η Δ.Α. απϐ τον φορϋα που ϋχει οριςτεύ ωσ Πηγό (‘source’) για
κϊθε δεύκτη. Αναλυτικϐτερα:
-

Για κϊθε δεύκτη που επιλϋγεται αρχικϊ, η Δ.Α. ακολουθεύ υποχρεωτικϊ τη διαδικαςύα ςτατιςτικόσ επικϑρωςησ των δεικτών αποτελϋςματοσ ςε ςυνεργαςύα με
την ΕΑ (βλ. κεφ. 7 – ςτατιςτικό επικϑρωςη).

-

Η μϋτρηςη των τιμών προϐδου (ςτη ςυχνϐτητα που ϋχει οριςθεύ για κϊθε δεύκτη) γύνεται με ευθϑνη τησ Δ.Α. (Μονϊδα Α) με ςτοιχεύα που ςυλλϋγει απευθεύασ
απϐ την ‘πηγό’.

Οι τιμϋσ προϐδου των δεικτών αποτελϋςματοσ ΕΣΠΑ/Σ καταχωροϑνται ςτην SFC2014
απϐ τισ Δ.Α. ςτο πλαύςιο τησ υποβολόσ των Ετηςύων Εκθϋςεων των ΕΠ. Σα ςτοιχεύα εύναι διαθϋςιμα ςτο ΟΠ ΕΠΑ ςε ςυνϋχεια τησ διαδικαςύασ υποβολόσ των Ετηςύων Εκθϋςεων ςτην SFC2014 ςτο πλαύςιο τησ διαςϑνδεςησ των δϑο ςυςτημϊτων.
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3.3.2

υλλογό ςτοιχεύων για τη μϋτρηςη τησ ςυνειςφορϊσ πρϊξεων ςτην επύτευξη ειδικών ςτόχων – δεικτών αποτελϋςματοσ

Η εφαρμογό τησ προςϋγγιςησ «προςανατολιςμϐσ ςτα αποτελϋςματα» (result orientation) ςτο επύπεδο των πρϊξεων εύναι βαςικϐ ςτοιχεύο του ςυςτόματοσ παρακολοϑθηςησ. Για την ανταπϐκριςη ςτισ ςχετικϋσ κανονιςτικϋσ απαιτόςεισ και ειδικϐτερα:






Σησ γενικόσ αιρεςιμϐτητασ 7/Κριτόριο 6:
‘’…Procedures in place to ensure that all operations financed by the programme
adopt an effective system of indicators…- There is a description of how data necessary to evaluate the contribution of the operations to the specific objectives will be
collected and made available on time.’’
του Κανονιςμοϑ ΕΕ 1303/2013 (ϊρθρο 125):
3. Όςον αφορϊ την επιλογό των πρϊξεων, η διαχειριςτικό αρχό: α) ςυντϊςςει και,
μετϊ την ϋγκριςό τουσ, εφαρμόζει τισ κατϊλληλεσ διαδικαςύεσ και κριτόρια επιλογόσ που:
i) διαςφαλύζουν τη ςυμβολό των πρϊξεων ςτην επύτευξη των ειδικών ςτόχων και
των αποτελεςμϊτων τησ ςχετικόσ προτεραιότητασ.
καθώσ και του Κανονιςμοϑ ΕΕ 480/2014, αναφορικϊ με τισ πληροφορύεσ που απαιτεύται να τηροϑνται ςε ηλεκτρονικό μορφό ςε επύπεδο πρϊξησ (ϊρθρο 24 και Παρϊρτημα ΙΙΙ) και ειδικϐτερα:
‘’…35. Name and unique identifier for each of the common and programme specific result indicators relevant for the operation, or where required by the Fund-specific rules,
name and unique identifier for each common result indicator, broken down by gender
where applicable 36. Measurement unit for each result indicator
37. Baseline value for each result indicator provided [Not applicable to the ESF ]
38. Target value for the result indicator provided, where applicable broken down by
gender
[Not applicable to the ERDF and the Cohesion Fund ]
39. Measurement unit for each result target and baseline value
40. Achievement level of each result indicator provided for each calendar year, where
applicable broken down by gender [Not applicable to the ERDF and the Cohesion
Fund]’’

Για την εκπλόρωςη των παραπϊνω απαιτόςεων, ςτο ϑςτημα Διαχεύριςησ & Ελϋγχου
ειςόχθηςαν οι εξόσ προβλϋψεισ:
Κϊθε Πρόςκληςη υποβολόσ προτϊςεων προσ Δικαιούχουσ περιλαμβϊνει ρητό αναφορϊ ςτουσ ειδικοϑσ ςτϐχουσ και τουσ αντύςτοιχουσ δεύκτεσ αποτελϋςματοσ (με τισ τιμϋσ ςτϐχουσ) ςτην επύτευξη των οπούων απαιτεύται να ςυμβϊλλει.
Επύςησ, κατϊ την αξιολϐγηςη των προτϊςεων για την επιλογό των προσ ϋνταξη πρϊξεων, εξετϊζεται από την ΔΑ η εκπλόρωςη των ακόλουθων κριτηρύων:
-

Αναγκαιότητα υλοπούηςησ τησ πρϊξησ: Εξετϊζεται η τεκμηρύωςη ςτο ΣΔΠ
για την αναγκαιϐτητα υλοπούηςησ τησ πρϊξησ και ο τρϐποσ με τον οπούο η προτεινϐμενη πρϊξη ςυμβϊλλει ςτην αντιμετώπιςη τησ ανϊγκησ ό προβλόματοσ
που ϋχει εντοπιςτεύ και του ειδικοϑ ςτϐχου που ϋχει προςδιοριςτεύ.

-

Αποτελεςματικότητα: Εξετϊζεται η ςυμβολό τησ προτεινϐμενησ πρϊξησ ςτην
επύτευξη των ςτϐχων που ϋχουν τεθεύ ςε επύπεδο δεικτών, ϐπωσ προςδιορύζονται ςτην Πρϐςκληςη.

-

Αποδοτικότητα: Εξετϊζεται η ςχϋςη των αναμενϐμενων εκροών τησ προτεινϐμενησ πρϊξησ με τον αντύςτοιχο προϒπολογιςμϐ βϊςει τησ οπούασ υπολογύζεται
το μοναδιαύο κϐςτοσ ανϊ μονϊδα του δεύκτη εκροόσ απϐ την υλοπούηςό τησ.
50

Σϋλοσ, κϊθε Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ περιλαμβϊνει πεδύα με ςχετικό αναφορϊ ςτουσ ειδικοϑσ ςτϐχουσ και ςτουσ δεύκτεσ αποτελϋςματοσ. Παρϊλληλα, ςτην απϐφαςη ϋνταξησ
τησ πρϊξησ παρατύθενται οι δεύκτεσ εκροών που θα επιτευχθοϑν με την ολοκλόρωςη
τησ πρϊξησ. Για τουσ δεύκτεσ αποτελϋςματοσ του ΕΣΠΑ και Σαμεύου υνοχόσ η ςχετικό
αναφορϊ περιλαμβϊνεται ϐπωσ ςτο επύπεδο τησ πρϐςκληςησ (με την τιμό βϊςησ του
εγκεκριμϋνου ΕΠ και με τιμό ςτϐχο ϐπου αυτό προκϑπτει απϐ την υλοπούηςη τησ πρϊξησ). το ΕΚΣ η τιμό ςτϐχοσ ορύζεται απϐ το Δικαιοϑχο.

3.4

3.4.1

Απαιτόςεισ για τη μϋτρηςη κοινών δεικτών μακροπρόθεςμων αποτελεςμϊτων ΕΚΣ και ΠΑΝ
Βαςικϋσ αρχϋσ

Οι κοινού δεύκτεσ μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων εύναι δεύκτεσ ςυμμετεχϐντων. Η
ςυλλογό/καταχώρηςη των δεδομϋνων για τη μϋτρηςό τουσ υπϐκειται ςτισ ύδιεσ κανονιςτικϋσ απαιτόςεισ ϐπωσ και για τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ εκροών και ϊμεςων αποτελεςμϊτων ςυμμετεχϐντων, δηλ. πρϋπει να καταχωροϑνται και να αποθηκεϑονται ωσ δεδομϋνα μεμονωμϋνων ςυμμετεχϐντων (individual participant data) : Αυτϐ δεν ςημαύνει
ϐτι τα δεδομϋνα τουσ θα πρϋπει να καταχωροϑνται ςτην ύδια βϊςη δεδομϋνων ώςτε να
εύναι ςυνδεδεμϋνα με τα δεδομϋνα των ςυμμετεχϐντων απϐ τα οπούα προκϑπτουν οι
τιμϋσ των κοινών δεικτών εκροών και ϊμεςων αποτελεςμϊτων, αλλϊ δϑναται να αποθηκεϑονται ςε ϊλλο πεδύο του πληροφοριακοϑ ςυςτόματοσ.
Oι δεύκτεσ αυτού αποτυπώνουν την κατϊςταςη των ςυμμετεχϐντων 6 μόνεσ μετϊ τη
λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη, μετροϑν δηλ. κατϊ πϐςο ϋχει επϋλθει αλλαγό
ςε ςχϋςη με την κατϊςταςη που εύχαν οι ςυμμετϋχοντεσ όταν ειςόλθαν ςτην
πρϊξη. Η αλλαγό αυτό (το αποτϋλεςμα που μετροϑν) ςυμβαύνει απϐ τϐτε που οι ςυμμετϋχοντεσ εξόλθαν απϐ την πρϊξη και ιςχϑει ϋωσ 6 μόνεσ μετϊ. υνεπώσ τα δεδομϋνα για
τη μϋτρηςη των εν λϐγω δεικτών δεν μποροϑν να ςυλλεχθοϑν νωρύτερα απϐ το 6μηνο
μετϊ την ημερομηνύα εξϐδου του ςυμμετϋχοντα απϐ την πρϊξη (ημερομηνύα που καταγρϊφεται ςτα απογραφικϊ δελτύα εξϐδου που καταχωροϑνται ςτο ΟΠ).
Οι δεύκτεσ μακροπρόθεςμων αποτελεςμϊτων EKT εύναι οι εξόσ τϋςςερισ (Παρϊρτημα Ι Καν. ΕΚΣ) :
1. CR06 υμμετϋχοντεσ που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
αυτοαπαςχϐληςησ, εντϐσ ϋξι μηνών απϐ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ.
2. CR07 υμμετϋχοντεσ με βελτιωμϋνη κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ εντϐσ ϋξι μηνών απϐ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ.
3. CR08 υμμετϋχοντεσ ϊνω των 54 ετών που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, εντϐσ ϋξι μηνών απϐ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ
τουσ.
4. CR09 Μειονεκτοϑντεσ ςυμμετϋχοντεσ που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, εντϐσ ϋξι μηνών απϐ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ
τουσ.
Οι δεύκτεσ μακροπρόθεςμων αποτελεςμϊτων μόνο για την ΠΑΝ εύναι οι εξόσ
τρεισ (Παρϊρτημα ΙΙ Καν. ΕΚΣ) :
1. CR10Τ υμμετϋχοντεσ ςε ςυνεχιζϐμενη εκπαύδευςη, ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ
που οδηγοϑν ςε επαγγελματικϐ προςϐν, μαθητεύα ό πρακτικό ϊςκηςη εντϐσ ϋξι μηνών απϐ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ.
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2. CR11Τ υμμετϋχοντεσ που εργϊζονται εντϐσ ϋξι μηνών απϐ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ
τουσ.
3. CR12Τ υμμετϋχοντεσ που αυτοαπαςχολοϑνται εντϐσ ϋξι μηνών απϐ τη λόξη τησ
ςυμμετοχόσ τουσ.
Οι κοινού δεύκτεσ μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων των Παραρτημϊτων I και ΙΙ του
Κανονιςμοϑ EKT (4 δεύκτεσ παραρτόματοσ Ι και 3 δεύκτεσ ΠΑΝ Παραρτόματοσ ΙΙ) δεν
απαιτοϑν υποχρεωτικϊ τη ςυλλογό δεδομϋνων για ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ (microdata), αλλϊ μετρώνται ςτη βϊςη ερευνών με αντιπροςωπευτικϊ δεύγματα ςυμμετεχόντων ςτο επύπεδο τησ κϊθε επενδυτικόσ προτεραιότητασ. Ψςτϐςο η μϋτρηςη των
εν λϐγω δεικτών μπορεύ να ςτηριχθεύ ςε ςυλλογό δεδομϋνων για όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ϐπωσ ιςχϑει δηλ. για τη μϋτρηςη των κοινών δεικτών εκροών και ϊμεςων
αποτελεςμϊτων ςυμμετεχϐντων: α) ςε περιπτώςεισ επενδυτικών προτεραιοτότων με
ςυνολικϊ μικρϐ αριθμϐ ςυμμετεχϐντων, καθώσ ςτισ περιπτώςεισ αυτϋσ ενδϋχεται να
εύναι δϑςκολοσ ο ςχεδιαςμϐσ δειγμϊτων που θα εύναι και αντιπροςωπευτικϊ και που θα
ϋχουν ικανϐ μϋγεθοσ ώςτε ςυνδυϊζοντασ τισ διαφορετικϋσ μεταβλητϋσ να δύνουν αξιϐπιςτα ευρόματα/τιμϋσ και β) ςε περιπτώςεισ που υπϊρχουν διοικητικϋσ πηγϋσ απϐ τισ
οπούεσ μποροϑν να αντληθοϑν τα ςτοιχεύα για κϊθε ςυμμετϋχοντα. την περύπτωςη αυτό πρϋπει να εξαςφαλύζεται ϐτι οι διοικητικϋσ πηγϋσ περιλαμβϊνουν δεδομϋνα για ϐλουσ
τουσ ςυμμετϋχοντεσ και ϐτι αυτϊ ςυνϊδουν με τουσ οριςμοϑσ των δεικτών.
Για να εύναι ςτατιςτικϊ αντιπροςωπευτικϐ το δεύγμα για κϊθε δεύκτη θα πρϋπει να
πληροϑνται oριςμϋνα βαςικϊ κριτόρια 10
Να καλϑπτει /να αντλεύται απϐ το ςϑνολο του πληθυςμοϑ των ςυμμετεχϐντων , ο οπούοσ εύναι ςχετικϐσ με τον κϊθε δεύκτη και να καλϑπτει τα διϊφορα χαρακτηριςτικϊ
του πληθυςμοϑ ςτισ επιμϋρουσ μεταβλητϋσ : εργαςιακϐ καθεςτώσ, ηλικύα, εκπαιδευτικϐ
επύπεδο και εύδοσ νοικοκυριοϑ ςυμμετϋχοντα (δηλ. ϐλα τα δεδομϋνα που εύναι καταχωρημϋνα για τη μϋτρηςη των δεικτών εκροών).
1. Ο κϊθε δεύκτησ ϋχει ςυγκεκριμϋνο πληθυςμϐ αναφορϊσ και τα δεύγματα πρϋπει να
εύναι αντιπροςωπευτικϊ του πληθυςμοϑ αυτοϑ :
 ο δεύκτησ CR06 ϋχει πληθυςμϐ αναφορϊσ ϐςουσ όταν ϊνεργοι ό οικονομικϊ μη
ενεργού ϐταν ειςόλθαν ςτισ πρϊξεισ
 ο δεύκτησ CR07 ϋχει πληθυςμϐ αναφορϊσ ϐςουσ όταν εργαζϐμενοι ϐταν ειςόλθαν ςτισ πρϊξεισ
 ο δεύκτησ CR08 ϋχει πληθυςμϐ αναφορϊσ ϐςουσ όταν ϊνω των 54 ετών και ϊνεργοι ό οικονομικϊ μη ενεργού ϐταν ειςόλθαν ςτισ πρϊξεισ
 ο δεύκτησ CR09 ϋχει πληθυςμϐ αναφορϊσ ϐςουσ όταν μειονεκτοϑντα ϊτομα και
ϊνεργοι ό οικονομικϊ μη ενεργού ϐταν ειςόλθαν ςτισ πρϊξεισ
Επύςησ θα πρϋπει να εξαςφαλύζεται ϐτι τα δεδομϋνα για τη μϋτρηςη του κϊθε δεύκτη
θα κατηγοριοποιοϑνται ανϊ φϑλο, επενδυτικό προτεραιϐτητα και κατηγορύα περιφϋρειασ, καθώσ αυτό εύναι η απαιτοϑμενη κατηγοριοπούηςη των τιμών τουσ ςτισ
Ετόςιεσ Εκθϋςεισ.
2. Θεωρεύται καλό πρακτικό η αντιπροςωπευτικϐτητα των δειγμϊτων να περιλαμβϊνει και την περιφερειακό διϊςταςη, ςε ϋνα επύπεδο πιο κϊτω απϐ αυτϐ του ΕΠ
(NUTS level 3 για ΕΠ που εύναι οργανωμϋνα ςε επύπεδο NUTS2).
βλ. ενϐτητα 4.6.1. του μεθοδολογικοϑ εγγρϊφου τησ Ε.Επιτροπόσ : Programming Period 2014-2020 , Monitoring and
Evaluation of European Cohesion Policy, ESF, Annex D - Practical Guidance on data collection and validation, May 2016).
Βλ. επύςησ επύςησ νϋο web tool που ςχεδιϊςτηκε απϐ τη DG EMPL και το CRIE για τον υπολογιςμϐ των δειγμϊτων που
απαιτοϑνται για τη μϋτρηςη των τιμών ϐλων των κοινών δεικτών μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων ΕΚΣ και ΠΑΝ
(Μϊρτιοσ 2017).
10
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3. Σο μϋγεθοσ των δειγμϊτων πρϋπει να εύναι αρκετϊ μεγϊλο, ώςτε απϐ αυτϐ να προκϑπτουν αξιϐπιςτα αποτελϋςματα απϐ τη μϋτρηςη των δεικτών, ϋχοντασ λϊβει υπϐψη το ποςοςτϐ των ενδεχϐμενων αρνόςεων (level of non-response). ε ϐ,τι αφορϊ το περιθώριο ςτατιςτικοϑ ςφϊλματοσ, απϐλυτη αξιοπιςτύα τιμών θεωρεύται ϐτι
δύνεται ϐταν δεν ξεπερνϊ τισ 2 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ με διϊςτημα εμπιςτοςϑνησ
95% (i.e confidence interval of length 4 percentage points) . Εκτιμόςεισ με ςτατιςτικϐ ςφϊλμα που ξεπερνϊ τισ 2 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ και εύναι μικρϐτερο απϐ 5 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ θεωροϑνται λιγϐτερο αξιϐπιςτεσ, ενώ εκτιμόςεισ με ςτατιςτικϐ
ςφϊλμα που ξεπερνϊ τισ 5 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ θεωροϑνται ϐχι επαρκώσ αξιϐπιςτεσ αν το υποςϑνολο ςυμμετεχϐντων αντιςτοιχεύ ςε περιςςϐτερο απϐ το 10% του
πληθυςμοϑ. To μϋγεθοσ του δεύγματοσ και ο αριθμϐσ των απαντημϋνων ερωτηματολογύων θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται μαζύ με τισ τιμϋσ των δεικτών ςτισ Ετόςιεσ
Εκθϋςεισ.
4. Ο ςχεδιαςμϐσ αντιπροςωπευτικών δειγμϊτων προϒποθϋτει πρϐςβαςη ςτο ςϑςτημα
τόρηςησ/αποθόκευςησ των δεδομϋνων ϐλων των ςυμμετεχϐντων (microdata/OΠ)
που αποτελοϑν τον αντύςτοιχο πληθυςμϐ για τη μϋτρηςη του κϊθε δεύκτη. Μετϊ το
ςχεδιαςμϐ του δεύγματοσ πρϋπει να εύναι δυνατό, για τα ϊτομα που θα ϋχουν επιλεγεύ να αποτελοϑν το δεύγμα, η πρϐςβαςη των αρμϐδιων φορϋων (ΔΑ, ερευνητϋσ)
ςτα προςωπικϊ ςτοιχεύα τουσ (ονοματεπώνυμο, τηλϋφωνο επικοινωνύασ , e-mail),
τα οπούα εύναι απαραύτητα για τη διενϋργεια τησ ϋρευνασ. Για τισ διαδικαςύεσ αυτϋσ
ιςχϑουν τα ϐςα ορύζονται με βϊςη τη νομοθεςύα για την προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων και τα δικαιώματα πρϐςβαςησ χρηςτών (βλ. ενϐτητα 3.2.3.5 ςτο
παρϐν ϋγγραφο).
Η Ε. Επιτροπό ςυςτόνει ο ςχεδιαςμόσ των δειγμϊτων και των ερωτημϊτων
των ερευνών που θα διενεργηθούν για τη μϋτρηςη των δεικτών μακροπρόθεςμων αποτελεςμϊτων, να εκπονηθούν από ανεξϊρτητουσ ειδικούσ εμπειρογνώμονεσ με την απαιτούμενη ςτατιςτικό τεχνογνωςύα, προκειμϋνου να
εξαςφαλύζεται η αξιοπιςτύα των τιμών των δεικτών.
Αναφορϊ τιμών ςτισ Ετόςιεσ Εκθϋςεισ : Δϑο εύναι οι χρονικϋσ ςτιγμϋσ αναφορϊσ
των τιμών των κοινών δεικτών μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων EKT : την Ετόςια Ϊκθεςη που υποβϊλλεται το 2019 και ςτην Σελικό Ετόςια Ϊκθεςη που υποβϊλλεται το 2025.
-

Σα δεύγματα για τη μϋτρηςη των δεικτών τησ Ϊκθεςησ που υποβϊλλεται το
2019 θα πρϋπει να καλϑπτουν τουσ ςυμμετϋχοντεσ που εξόλθαν απϐ τισ πρϊξεισ
απϐ την αρχό τησ προγραμματικόσ περιϐδου ϋωσ τα μϋςα του 2018.

-

Σα δεύγματα για τη μϋτρηςη των δεικτών τησ Ϊκθεςησ που υποβϊλλεται το
2025 θα πρϋπει να καλϑπτουν τουσ ςυμμετϋχοντεσ που εξόλθαν απϐ τισ πρϊξεισ
απϐ τα μϋςα του 2018 ϋωσ το τϋλοσ του 2023. ε αυτό την περύπτωςη και για
την καλϑτερη ποιϐτητα των δεδομϋνων/τιμών των δεικτών ςυςτόνεται να ςχεδιαςτοϑν δϑο επιμϋρουσ ξεχωριςτϊ/μη επικαλυπτϐμενα δεύγματα.

υςτόνεται απϐ την Επιτροπό η ςυλλογό των ςτοιχεύων μϋςω των ερευνών να πραγματοποιεύται ςυχνϐτερα, π.χ. (κϊθε διετύα ό τριετύα) ώςτε να αυξϊνουν οι πιθανϐτητεσ
ανταπϐκριςησ/απϊντηςησ απϐ τουσ ωφελοϑμενουσ αλλϊ και η αξιοπιςτύα των αποτελεςμϊτων, καθώσ θα καλοϑνται να δώςουν πληροφϐρηςη για δεδομϋνα ςε χρονικϋσ
περιϐδουσ που δεν εύναι πολϑ μακριϊ απϐ την ημερομηνύα εξϐδου τουσ απϐ την πρϊξη.
Για την ΠΑΝ απαιτεύται κϊθε χρόνο μϋτρηςη των μακροπρόθεςμων δεικτών του Παραρτόματοσ ΙΙ του Καν. του ΕΚΣ ςτη βϊςη δειγμϊτων ςυμμετεχόντων που εξϋρχονται από τισ
πρϊξεισ ςτο μϋςο κϊθε ϋτουσ. 11(δηλ. μϋτρηςη με βϊςη δεύγματα ςυμμετεχόντων ςε ετό-

11

Οι μακροπρόθεςμοι δεύκτεσ αποτελεςμϊτων τησ ΠΑΝ εκτιμόθηκαν ςτη βϊςη δεύγματοσ ςυμμετεχόντων που εξόλθαν από
τισ αντύςτοιχεσ πρϊξεισ ϋωσ 30.6.2015 , ςτο πλαύςιο τησ πρώτησ μελϋτησ αξιολόγηςησ τησ ΠΑΝ με Αναθϋτουςα Αρχό
την ΕΤΔ ΕΠΑΝΑΔ - ΔΒΜ .
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ςια βϊςη). Οι δεύκτεσ του Παραρτόματοσ Ι ιςχύουν και για τισ πρϊξεισ τησ ΠΑΝ , με ςυχνότητα μϋτρηςησ όπωσ ιςχύει για όλεσ τισ πρϊξεισ του ΕΚΣ.
3.4.2

Ενϋργειεσ για τη μϋτρηςη των δεικτών μακροπρόθεςμων αποτελεςμϊτων ΕΚΣ

το πλαύςιο του Μνημονύου υνεργαςύασ που υπεγρϊφη τον Υεβρουϊριο του 2016 μεταξϑ τησ ΕΑ και τησ ΕΛΣΑΣ, η ΕΛΣΑΣ ενημερώθηκε απϐ τισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ ΕΤΕΚΣ/ΕΤΑ για τισ απαιτόςεισ μϋτρηςησ των δεικτών μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων ΕΚΣ, για τισ οπούεσ ζητόθηκε η ςυμβολό τησ. υμφωνόθηκε ϐτι η ΕΛΣΑΣ θα αναλϊβει για ϐλα τα ΕΠ (ςτισ αντύςτοιχεσ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ) το ςχεδιαςμϐ των
δειγμϊτων για τη μϋτρηςη των δεικτών για τουσ οπούουσ θα απαιτηθεύ ϋρευνα, ςϑμφωνα με τισ κατευθϑνςεισ/μεθοδολογικϊ ϋγγραφα τησ Επιτροπόσ, και ϐτι θα ςυμβϊλλει
ςτο ςχεδιαςμϐ των ερωτηματολογύων που θα χρηςιμοποιηθοϑν ςτισ ϋρευνεσ, ςε ςυνεργαςύα με την ΕΤΕΚΣ.
ε ςυνϋχεια απϐφαςησ που θα ληφθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ ΔΑ για την πρώτη μϋτρηςη δεικτών μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων (ςε Επενδυτικϋσ Προτεραιϐτητεσ ΕΠ ςτισ οπούεσ υπϊρχει όδη ολοκλόρωςη πρϊξεων ςυμμετεχϐντων και καταχώρηςη ϐλων των
απαιτοϑμενων δεδομϋνων ςτο ΟΠ απϐ τα απογραφικϊ δελτύα ειςϐδου και εξϐδου για
το ςϑνολο των ςυμμετεχϐντων απϐ τισ αντύςτοιχεσ πρϊξεισ), θα ακολουθόςει ςυνεργαςύα με την ΕΛΣΑΣ με βϊςη τα παραπϊνω, υπϐ το ςυντονιςμϐ τησ ΕΤΕΚΣ.

3.5

Μϋτρηςη δεικτών εκροών και αποτελϋςματοσ για δρϊςεισ με οριζόντια
ωφϋλεια

ε αντύθεςη με την προγραμματικό περύοδο 2007-2013, ςτουσ Κανονιςμοϑσ που ϋχουν
εφαρμογό ςτα Ε.Π. τησ προγραμματικόσ περιϐδου 2014-2020, δεν περιλαμβϊνεται η
ϋννοια του οριζϐντιου ϋργου. τα Ε.Π. 2014-2020 περιλαμβϊνονται δρϊςεισ που η ωφϋλειϊ τουσ ϋχει επύπτωςη ςε όλη τη χώρα ό ςε περιςςότερεσ τησ μύασ κατηγορύεσ Περιφερειών.
το αρ. 96 του Καν. 1303/2013, τον εκτελεςτικϐ Καν. 288/2014 για το υπϐδειγμα των
Ε.Π., τισ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ τησ ΕΕ για το περιεχϐμενο των Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων (ϋκδοςη 14.03.2014) και το ϋγγραφο εργαςύασ (“Building priority axes”,
ϋκδοςη 1, 29.07.2013) τησ ΕΕ για την κατϊρτιςη των Αξϐνων Προτεραιϐτητασ ςαφώσ
αναφϋρεται ϐτι οι τιμϋσ βϊςησ και ςτϐχου ϐλων των δεικτών εκροών και αποτελϋςματοσ των Σαμεύων ΕΣΠΑ και ΕΚΣ πρϋπει να κατανϋμονται ανϊ κατηγορύα Περιφϋρειασ.
υνεπώσ, η ϋννοια τησ «μη χωροθετοϑμενησ» πρϊξησ, ϐπου η ύδια τιμό ςτϐχοσ επαναλαμβϊνεται ςε κϊθε κατηγορύα Περιφϋρειασ δεν υφύςταται για την προγραμματικό περύοδο 2014-2020.
Με βϊςη τα παραππανω, ςε ϐλα τα Ε.Π. οι τιμϋσ βϊςησ και ςτϐχου των δεικτών επιμερύζονται ανϊ κατηγορύα Περιφϋρειασ υποχρεωτικϊ. Κατϊ την υλοπούηςη των Ε.Π., προκειμϋνου να ςυνδϋονται οι εκροϋσ με τισ δαπϊνεσ ανϊ κατηγορύα Περιφϋρειασ ϐπωσ ςυςτόνεται απϐ την Ε. Επιτροπό ςτο πλαύςιο των ελϋγχων (audit control), θα πρϋπει, αντιςτούχωσ, οι τιμϋσ προϐδου των δεικτών να επιμερύζονται ανϊ κατηγορύα Περιφϋρειασ.
Η τιμό του δεύκτη ςτοχοθετεύται ωσ εξόσ :
 ε προγραμματικϐ επύπεδο η ςτοχοθϋτηςη δϑναται να ακολουθόςει την κλεύδα
κατανομόσ του προϒπολογιςμοϑ του ϊξονα προτεραιϐτητασ ςτον οπούο εμπύπτει ο δεύκτησ ό ϊλλη κατϊλληλη κλεύδα με βϊςη την οπούα θα αποτυπώνεται
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καλϑτερα η επύτευξη του δεύκτη, η οπούα θα περιγρϊφεται και θα τεκμηριώνεται
ανϊλογα με τη φϑςη των πρϊξεων απϐ τη ΔΑ.
 το επύπεδο τησ Πρϐςκληςησ πρϋπει να εφαρμϐζεται η κλεύδα επιμεριςμοϑ τησ
τιμόσ ανϊ κατηγορύα περιφϋρειασ του προγραμματικοϑ επιπϋδου.
 το επύπεδο του Δελτύου Διοικητικόσ Επαλόθευςησ Δεικτών Πρϊξησ η τιμό επύτευξησ οριςτικοποιεύται με βϊςη τισ πραγματικϋσ δαπϊνεσ ανϊ κατηγορύα Περιφϋρειασ με την υλοπούηςη ό την ολοκλόρωςη τησ πρϊξησ ϐπωσ ϋχει οριςτεύ για
κϊθε Σαμεύο. Παρϊλληλα περιγρϊφονται οι παραδοχϋσ για τον επιμεριςμϐ των
τιμών ςτο πεδύο «Εκτύμηςη ικανοπούηςησ ςτϐχων/τεκμηρύωςη».
Για δεύκτεσ που η επύτευξό τουσ ιςοϑται ςυνολικϊ με τη μονϊδα για ϐλη τη χώρα (ϐπωσ
ϋργα που αφοροϑν μελϋτεσ, εργαλεύα, ςυςτόματα), οι τιμϋσ των δεικτών επύςησ επιμερύζονται ανϊ κατηγορύα Περιφϋρειασ και εύναι δυνατό η χρόςη δεκαδικών ψηφύων. Ειδικϊ
για τισ δρϊςεισ ΕΚΣ που αφοροϑν «ωφελοϑμενουσ» οι τιμϋσ επιμερύζονται ανϊ κατηγορύα περιφϋρειασ και ςτρογγυλοποιοϑνται ςτον πληςιϋςτερο ακϋραιο αριθμϐ.
Π.χ. ϋςτω ϐτι 1 εργαλεύο χρηματοδοτεύται απϐ ϋνα ΕΠ με ωφϋλεια για ϐλη τη χώρα,
προϒπολογιςμοϑ 120€.
Προγραμματικϊ η τιμό ςτϐχοσ του δεύκτη με μονϊδα μϋτρηςησ «Αριθμϐσ» ϋχει ακολουθόςει την κλεύδα κατανομόσ ωσ εξόσ :
ΛΑΠ: 0,3 (40€)
ΠΑΠ: 0,45 (50€)
ΠΜ: 0,25 (30€)
Κατϊ ςυνϋπεια, με βϊςη το παραπϊνω παρϊδειγμα ςτην Πρϐςκληςη που δημοςιοποιεύται, η τιμό – ςτϐχοσ του δεύκτη επιμερύζεται με βϊςη την κλεύδα που χρηςιμοποιόθηκε
για τον επιμεριςμϐ του ςτϐχου ςτο Ε.Π.
Για δρϊςεισ που χρηματοδοτοϑνται απϐ ϊξονεσ τησ τεχνικόσ βοόθειασ, η ςτοχοθϋτηςη
ςτισ προςκλόςεισ γύνεται με βϊςη τισ παραδοχϋσ που λόφθηςαν υπϐψη ςτο εγκεκριμϋνο Πρϐγραμμα (διαμϐρφωςη των Αξϐνων Προτεραιϐτητασ τεχνικόσ βοόθειασ, κλεύδα
επιμεριςμοϑ ςτϐχων κ.λ.π.).
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4.

4.1

ΤΣΗΜΑ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 –
2020 (ΠΑΑ)

Ειςαγωγό

Η παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη του ΠΑΑ 2014 – 2020 ακολουθεύ τισ προβλϋψεισ του
Κοινοϑ υςτόματοσ Παρακολοϑθηςησ και Αξιολϐγηςησ (ΚΠΑ) τησ Κοινόσ Γεωργικόσ
Πολιτικόσ, ϐπωσ αυτϐ περιγρϊφεται, ειδικϊ για τον 2ο Πυλώνα, ςτουσ Κανονιςμοϑσ
1305/2013, 834/2014 και 808/2014. Σο ΚΠΑ αποτελεύται, μεταξϑ ϊλλων:


απϐ μια ενδεικτικό λογικό παρϋμβαςησ μϋςω τησ οπούασ ςυνδϋονται οι γενικού και
ειδικού ςτϐχοι τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ με τισ προτεραιϐτητεσ, τουσ τομεύσ
επικϋντρωςησ και τα μϋτρα τησ πολιτικόσ για την Αγροτικό Ανϊπτυξη·



απϐ μια ςειρϊ κοινών ερωτημϊτων αξιολϐγηςησ, που μποροϑν να ςυμπληρώνονται
απϐ πρϐςθετα ερωτόματα εφϐςον κρύνεται ςκϐπιμο απϐ το κρϊτοσ - μϋλοσ και καθορύζουν ςε ποια θϋματα θα πρϋπει να επικεντρωθεύ η αξιολϐγηςη ςυμβϊλλοντασ,
ταυτϐχρονα, ςτην ανϊδειξη των επιπτώςεων, των επιτευγμϊτων, τησ αποτελεςματικϐτητοσ, τησ αποδοτικϐτητασ και τησ καταλληλϐτητασ των μϋτρων τησ πολιτικόσ
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ·



απϐ μια ςειρϊ κοινών δεικτών, που μποροϑν να ςυμπληρώνονται απϐ πρϐςθετα
ερωτόματα εφϐςον κρύνεται ςκϐπιμο απϐ το κρϊτοσ - μϋλοσ, διαρθρωμϋνων ςε δεύκτεσ πλαιςύου, εκροών, αποτελεςμϊτων και επιπτώςεων, που αναπτϑςςονται ςε
ςτενό ςχϋςη με την ωσ ϊνω ενδεικτικό λογικό τησ παρϋμβαςησ. Ϊτςι, οι δεύκτεσ επιπτώςεων παρϋχουν μια μϋτρηςη των επιτευγμϊτων ςε ςχϋςη με τουσ γενικοϑσ ςτϐχουσ τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ, οι δεύκτεσ αποτελεςμϊτων ςχετύζονται με
τουσ ειδικοϑσ ςτϐχουσ τησ πολιτικόσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και οι δεύκτεσ εκροών
αντανακλοϑν την πρϐοδο κϊθε μεμονωμϋνησ παρϋμβαςησ του ΠΑΑ. Παρϊλληλα, μϋςω των δεικτών πλαιςύου αποτυπώνονται οι γενικϋσ τϊςεισ τησ οικονομύασ, τησ κατϊςταςησ του περιβϊλλοντοσ, του γεωργικοϑ τομϋα και των περιοχών τησ υπαύθρου. Επιπλϋον, προβλϋπεται μια ςειρϊ δεικτών, αρκετού απϐ τουσ οπούουσ εύναι και
δεύκτεσ αποτελεςμϊτων, που προορύζονται να χρηςιμοποιηθοϑν για τον καθοριςμϐ
ποςοτικών ςτϐχων ςε ςχϋςη με τουσ τομεύσ επικϋντρωςησ τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ, και ςειρϊ προκαθοριςμϋνων δεικτών για την επανεξϋταςη επιδϐςεων·

4.2

υλλογό δεδομϋνων ςτο πλαύςιο του ΠΑΑ 2014 – 2020

Δεύκτεσ πλαιςύου
Οι κοινού δεύκτεσ πλαιςύου καθορύζονται ςτο Παρϊρτημα IV του κανονιςμοϑ 808/2014
και υπολογύζονται ςε Ευρωπαώκϐ επύπεδο, Εθνικϐ και Περιφερειακϐ επύπεδο με βϊςη τα
δεδομϋνα τησ EUROSTAT. Η ςυχνϐτητα ςυλλογόσ εύναι ςυνόθωσ ετόςια, εκτϐσ αν επιβϊλλεται διαφορετικϊ απϐ τη διαδικαςύα ςυλλογόσ των πρωτογενών δεδομϋνων (πχ η
Ϊρευνα Γεωργικών Διαρθρώςεων πραγματοποιεύται κϊθε 3 χρϐνια δειγματοληπτικϊ
και κϊθε 10 χρϐνια ωσ απογραφό). Η εν λϐγω ςυλλογό δεν απαιτεύ κϊποια ιδιαύτερη
παρϋμβαςη απϐ τουσ φορεύσ που εμπλϋκονται ςτη διαχεύριςη του προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ.
Δεύκτεσ εκροών
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Οι κοινού δεύκτεσ εκροών καθορύζονται ςτο Παρϊρτημα IV του κανονιςμοϑ 808/2014.
Προσ το παρϐν δεν ϋχουν καθοριςτεύ πρϐςθετοι δεύκτεσ για το ΠΑΑ 2014 – 2020. Σα
ςχετικϊ δεδομϋνα ςυλλϋγονται με κϊθε αύτηςη ςτόριξησ και ςυγκεντρώνονται ςτο Ολοκληρωμϋνο πληροφοριακϐ ϑςτημα Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΟΠΑΑ). Ειδικϊ για τα δεδομϋνα που ςχετύζονται με ϋκταςη ό αριθμϐ ζώων, αυτϊ ςυλλϋγονται μϋςω τησ Ενιαύασ
Αύτηςησ Ενύςχυςησ, που υποβϊλλεται ςτο πλαύςιο του 1ου Πυλώνα τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ, και μεταφϋρονται ςε κϊθε ςχετικό αύτηςη ςτόριξησ με κατϊλληλη υπηρεςύα διαδικτϑου που ϋχει αναπτυχθεύ.
Για αρκετοϑσ δεύκτεσ εκροών, των οπούων οι τιμϋσ ενδϋχεται να διαφοροποιοϑνται κατϊ
την ολοκλόρωςη ςε ςχϋςη με τα δηλωθϋντα ςτην αύτηςη ςτόριξησ, προβλϋπεται επικαιροπούηςη/επιβεβαύωςη τουσ κατϊ την ολοκλόρωςη.
Δεύκτεσ αποτελεςμϊτων – δεύκτεσ ςτϐχοι
Οι κοινού δεύκτεσ αποτελεςμϊτων καθορύζονται επύςησ ςτο Παρϊρτημα IV του κανονιςμοϑ 808/2014. Προσ το παρϐν δεν ϋχουν καθοριςτεύ πρϐςθετοι δεύκτεσ για το ΠΑΑ
2014 – 2020. Για τουσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων που εύναι ταυτϐχρονα και δεύκτεσ ςτϐχοι, η ςυλλογό των δεδομϋνων πραγματοποιεύται μϋςω των αιτόςεων ςτόριξησ ό των
αιτόςεων πληρωμόσ. Για τουσ λοιποϑσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων, οι πρϊξεισ που ςχετύζονται με τον τομϋα επικϋντρωςησ ςτον οπούο αναφϋρεται ο δεύκτησ ςημαύνονται ςτο
ΟΠΑΑ ςτο πλαύςιο τησ αύτηςη ςτόριξησ. ε κϊθε ορϐςημο αξιολϐγηςησ, ο αξιολογητόσ
επιλϋγει ϋνα δεύγμα απϐ αυτϋσ τισ πρϊξεισ προκειμϋνου να εκτιμόςει τη μεταβολό του
δεύκτη που οφεύλεται ςτην υλοπούηςη τησ πρϊξησ.
Δεύκτεσ πλαιςύου επιδϐςεων
Οι προτεινϐμενοι κοινού δεύκτεσ πλαιςύου επιδϐςεων καθορύζονται ςτο Παρϊρτημα IV
του κανονιςμοϑ 808/2014. Οι δεύκτεσ αυτού ϋχουν προςαρμοςτεύ ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ ςτο ΠΑΑ. Σα ςχετικϊ δεδομϋνα ςυλλϋγονται με κϊθε αύτηςη ςτόριξησ και ςυγκεντρώνονται ςτο Ολοκληρωμϋνο πληροφοριακϐ ϑςτημα Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΟΠΑΑ). Ειδικϊ για τα δεδομϋνα που ςχετύζονται με ϋκταςη ό αριθμϐ ζώων, αυτϊ ςυλλϋγονται μϋςω τησ Ενιαύασ Αύτηςησ Ενύςχυςησ, που υποβϊλλεται ςτο πλαύςιο του 1ου Πυλώνα τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ, και μεταφϋρονται ςε κϊθε ςχετικό αύτηςη ςτόριξησ
με κατϊλληλη υπηρεςύα διαδικτϑου που ϋχει αναπτυχθεύ.
Δεύκτεσ επιπτώςεων
Οι κοινού δεύκτεσ επιπτώςεων αφοροϑν ςυνολικϊ την Κοινό Γεωργικό Πολιτικό και καθορύζονται Παρϊρτημα του κανονιςμοϑ 834/2014. Οι δεύκτεσ εκτιμώνται απϐ τον αξιολογητό με βϊςη δεδομϋνα τησ EUROSTAT ό ϊλλων πανευρωπαώκών, ό παγκϐςμιων βϊςεων ςτατιςτικών δεδομϋνων (FAO, World Bank, κ.ϊ) ό με ειδικϋσ μελϋτεσ – ϋρευνεσ που
πραγματοποιοϑνται ςτα κρϊτη – μελό (πχ Δεύκτησ τϊςησ πληθυςμοϑ αγροτικών πουλιών, εξϋλιξη γεωργικών και δαςοκομικών ςυςτημϊτων υψηλόσ φυςικόσ αξύασ κ.ϊ.). Η
ΕΤΔ ΠΑΑ, μεριμνϊ για την εκπϐνηςη των μελετών – ερευνών που δεν πραγματοποιοϑνται απϐ ϊλλουσ φορεύσ.
Για το ςϑνολο των προαναφερθϋντων δεικτών καθώσ και για τα υπϐλοιπα μϋρη του
ΚΠΑ, ϋχουν εκδοθεύ αναλυτικϋσ κατευθϑνςεισ, ςυμπεριλαμβανομϋνων τεχνικών δελτύων για κϊθε δεύκτη, απϐ τησ Ευρωπαώκό Επιτροπό.
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5.

ΜΕΣΡΗΗ ΣΨΝ ΔΕΙΚΣΨΝ ΣΟΤ ΕΤΡΨΠΑΪΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΘΑΛΑΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Σο ϊρθρο 107 του κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθ. 508/2014 προβλϋπει τη δημιουργύα κοινοϑ
ςυςτόματοσ παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ με ςτϐχο τη μϋτρηςη τησ επύδοςησ του
Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Θϊλαςςασ και Αλιεύασ (ΕΣΘΑ), το οπούο θα ςυμβϊλει:
-

ςτην ανϊδειξη τησ προϐδου και των επιδϐςεων τησ κοινόσ αλιευτικόσ πολιτικόσ
και τησ ολοκληρωμϋνησ θαλϊςςιασ πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ,

-

ςτην αξιολϐγηςη τησ αποτελεςματικϐτητασ, τησ αποδοτικϐτητασ και τησ ςυνϊφειασ των πρϊξεων του ΕΣΘΑ,

-

ςτην ενύςχυςη μιασ κοινόσ διαδικαςύασ εκμϊθηςησ ςχετικϊ με την παρακολοϑθηςη και την αξιολϐγηςη και

-

ςτην χορόγηςη ϋγκυρων και τεκμηριωμϋνων αξιολογόςεων των πρϊξεων του
ΕΣΘΑ που τροφοδοτοϑν τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων.

το πλαύςιο αυτϐ ϋχει εκδοθεύ ο Κανονιςμϐσ 1014/2014 ϐςον αφορϊ το περιεχϐμενο
και τη δομό του κοινοϑ ςυςτόματοσ παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ για τισ πρϊξεισ
που χρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΣΘΑ, το οπούο αποτελεύται απϐ:


τη λογικό παρϋμβαςησ του προγρϊμματοσ και τον καθοριςμϐ των ςτϐχων



τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ



τα ςχετικϊ ςωρευτικϊ δεδομϋνα για τισ πρϊξεισ που επιλϋγονται για χρηματοδϐτηςη



την ετόςια ϋκθεςη για την εφαρμογό του επιχειρηςιακοϑ προγρϊμματοσ



το ςχϋδιο αξιολϐγηςησ



την εκ των προτϋρων αξιολϐγηςη και ϊλλεσ αξιολογητικϋσ εργαςύεσ που ςυνδϋονται με το πρϐγραμμα, και



την επανεξϋταςη τησ επύδοςησ.

το παρϊρτημα αυτοϑ του Κανονιςμοϑ υπϊρχει κατϊλογοσ κοινών δεικτών που ςχετύζονται με την αρχικό κατϊςταςη, τισ εκροϋσ και τα αποτελϋςματα που τυγχϊνουν εφαρμογόσ ςτο επιχειρηςιακϐ πρϐγραμμα ωσ εξόσ:
Δεύκτεσ πλαιςύου: Αφοροϑν ςε ολϐκληρη την επικρϊτεια, τον πληθυςμϐ ό την κατηγορύα του πληθυςμοϑ, και οι τιμϋσ τουσ δεν εξαρτώνται απαραύτητα απϐ την εφαρμογό
του προγρϊμματοσ. Παρϋχουν ωςτϐςο τισ βαςικϋσ πληροφορύεσ που μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για να προςδιοριςτοϑν οι ανϊγκεσ (Πύνακασ 8).
Οι περιςςϐτερεσ απϐ τισ πληροφορύεσ που απαιτοϑνται για τουσ δεύκτεσ πλαιςύου εύναι
διαθϋςιμεσ απϐ τα Εθνικϊ Προγρϊμματα υλλογόσ Αλιευτικών Δεδομϋνων ό/και τισ βϊςεισ δεδομϋνων τησ EUROSTAT, ενώ υπϊρχουν διαθϋςιμεσ μεθοδολογύεσ απϐ την Επιςτημονικό, Σεχνικό και Οικονομικό Επιτροπό Αλιεύασ τησ ΕΕ, η οπούα απαντϊ ςε θϋματα
που αφοροϑν τη διατόρηςη και διαχεύριςη των ϋμβιων υδρϐβιων πϐρων, ςυμπεριλαμβανομϋνων βιολογικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και τεχνικών θεμϊτων.
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ΠΙΝΑΚΑ 8 - Σιμϋσ βϊςησ δεικτών πλαιςύου ΕΠΑΛΘ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΝΩΗ 1: Προώθηςη τησ περιβαλλοντικά βιώςιμησ, αποδοτικήσ ωσ προσ τουσ πόρουσ,
καινοτόμου, ανταγωνιςτικήσ και βαςιζόμενησ ςτη γνώςη αλιείασ
Μονϊδα ΜϋτρηΔεύκτησ πλαιςύου που περιγρϊφει την αρχικό κατϊςταςη
Σιμό
ςησ
15.693
Αριθμϐσ ςκαφών
Δεύκτησ 1. Αλιευτικϐσ τϐλοσ
451.375,90
KW
76.792,92
GT
Δεύκτησ 2. Ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα ανϊ ΙΠΑ (ιςοδϑναμο πλόρουσ απαςχϐλη18,54 Φιλιϊδεσ Ευρώ (€)
ςησ)
Δεύκτησ 3. Καθαρϐ κϋρδοσ
-58.042,53 Φιλιϊδεσ Ευρώ (€)
Δεύκτησ 4. Απϐδοςη επϋνδυςησ ςε πϊγια και υλικϊ ςτοιχεύα ενεργητικοϑ (ϐπωσ
ορύζεται ςτισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για την ανϊλυςη τησ ιςορροπύασ μεταξϑ αλι2,92
%
ευτικόσ ικανϐτητασ και αλιευτικών δυνατοτότων. Σιμό δεικτών, κατϊ περύπτωςη,
ςτην ϋκθεςη για τον ςτϐλο)
Δεύκτησ 5. Δεύκτεσ βιολογικόσ αειφορύασ (ϐπωσ ορύζεται ςτισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για την ανϊλυςη τησ ιςορροπύασ μεταξϑ αλιευτικόσ ικανϐτητασ και αλιευτικών
δυνατοτότων. Σιμό δεικτών, κατϊ περύπτωςη, ςτην ϋκθεςη για τον ςτϐλο)
α) Δεύκτησ αειφορικόσ ςυγκομιδόσ
0,4
Αριθμϐσ
β) δεύκτησ για αποθϋματα που διατρϋχουν κύνδυνο
1
Αριθμϐσ
Δεύκτησ 6. Απϐδοςη καυςύμου κατϊ την αλύευςη ιχθϑων
1230
Λύτρα/τϐνο
Δεύκτησ 7. Δεύκτεσ οικοςυςτόματοσ, ϐπωσ ορύζονται για την εφαρμογό τησ οδηγύασ
2008/56/ΕΚ περύ πλαιςύου κοινοτικόσ δρϊςησ ςτο πεδύο τησ πολιτικόσ για το θαλϊςςιο περιβϊλλον (οδηγύα-πλαύςιο για τη θαλϊςςια ςτρατηγικό)
α) Ϊκταςη του θαλϊςςιου βυθοϑ που θύγεται ουςιαςτικϊ απϐ τισ ανθρώπινεσ δρα73
ποςοςτϐ
ςτηριϐτητεσ ανϊ εύδοσ υποςτρώματοσ
β) ποςοςτϊ παρεμπιπτϐντων αλιευμϊτων κητοειδών κατϊ την αλιεύα (ανϊ μονϊδα
0
ποςοςτϐ
προςπϊθειασ)
Δεύκτησ 8. Αριθμϐσ απαςχολοϑμενων (ΙΠΑ)
α) Αριθμϐσ απαςχολοϑμενων (ΙΠΑ) ςυμπεριλαμβανομϋνων ανδρών και γυναικών
22.546
ΙΠΑ
β) Αριθμϐσ απαςχολοϑμενων (ΙΠΑ) γυναικών
Δεύκτησ 9. Επύπτωςη εργατικών ατυχημϊτων και τραυματιςμών
α) Αριθμϐσ εργατικών ατυχημϊτων και τραυματιςμών
12
Αριθμϐσ
β) ςε ςχϋςη με τον ςυνολικϐ αριθμϐ αλιϋων
0,05
ποςοςτϐ
Δεύκτησ 10. Κϊλυψη προςτατευϐμενων θαλϊςςιων περιοχών (ΠΘΠ)
α) Κϊλυψη περιοχών Natura 2000 που προςδιορύζονται ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ για
6916
Km2
τα πτηνϊ και τα ενδιαιτόματα
β) Κϊλυψη ϊλλων μϋτρων προςταςύασ του χώρου δυνϊμει του ϊρθρου 13 παρϊγρα0
Km2
φοσ 4 τησ οδηγύασ 2008/56/ΕΚ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΝΩΗ 2: Προώθηςη τησ περιβαλλοντικά βιώςιμησ, αποδοτικήσ ωσ προσ τουσ πόρουσ,
καινοτόμου, ανταγωνιςτικήσ και βαςιζόμενησ ςτη γνώςη υδατοκαλλιέργειασ
Μονϊδα ΜϋτρηΔεύκτησ πλαιςύου που περιγρϊφει την αρχικό κατϊςταςη
Σιμό
ςησ
Δεύκτησ 1. ήγκοσ προώϐντων υδατοκαλλιϋργειασ
113.825,3
τϐνοι
Δεύκτησ 2. Αξύα προώϐντων υδατοκαλλιϋργειασ
435.397,9 Φιλιϊδεσ Ευρώ (€)
Δεύκτησ 3. Καθαρϐ κϋρδοσ
Φιλιϊδεσ Ευρώ (€)
Δεύκτησ 4. ήγκοσ προώϐντων βιολογικόσ υδατοκαλλιϋργειασ
1.661
τϐνοι
Δεύκτησ 5. ήγκοσ προώϐντων ςυςτόματοσ ανακϑκλωςησ
τϐνοι
Δεύκτησ 6. Αριθμϐσ απαςχολοϑμενων (ΙΠΑ)
4115
Αριθμϐσ Ατϐμων
α) Αριθμϐσ απαςχολοϑμενων (ΙΠΑ) ςυμπεριλαμβανομϋνων ανδρών και γυναικών
ΙΠΑ
β) Αριθμϐσ απαςχολοϑμενων (ΙΠΑ) γυναικών
ΙΠΑ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΝΩΗ 3: Ενίςχυςη τησ εφαρμογήσ τησ ΚΑλΠ
Δεύκτησ πλαιςύου που περιγρϊφει την αρχικό κατϊςταςη
Σιμό
Μονϊδα Μϋτρη-
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Δεύκτησ 1. οβαρϋσ παραβϊςεισ ςτα κρϊτη μϋλη
Δεύκτησ 2. Εκφορτώςεισ που υποβϊλλονται ςε φυςικϐ ϋλεγχο
Δεύκτησ 3. Τφιςτϊμενοι διαθϋςιμοι πϐροι για τον ϋλεγχο
Διαθϋςιμα ςκϊφη και αεροςκϊφη ελϋγχου
Αριθμόσ απαςχολουμϋνων (ΙΠΑ)
Κονδύλιο του προώπολογιςμού
κϊφη εξοπλιςμϋνα με ςύςτημα ERS ό/και VMS
Δεύκτησ: Σόρηςη αιτημϊτων υποβολόσ δεδομϋνων ςτο πλαύςιο του ΠΔ

2.252
10
106
7.300
171.172,22
1299
100

ςησ
Αριθμϐσ
Ποςοςτϐ
Αριθμϐσ
Αριθμϐσ
Φιλιϊδεσ Ευρώ (€)
Αριθμϐσ
Ποςοςτϐ

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΝΩΗ 4: Αύξηςη τησ απαςχόληςησ και τησ εδαφικήσ ςυνοχήσ
Δεύκτησ πλαιςύου που περιγρϊφει την αρχικό κατϊςταςη
Δεύκτησ. Μόκοσ τησ ακτογραμμόσ, κϑριεσ πλωτϋσ οδού και κϑρια επιφανειακϊ ϑδατα
α) Μόκοσ τησ ακτογραμμόσ
β) Μόκοσ των κϑριων πλωτών οδών
γ) Επιφϊνεια των κϑριων επιφανειακών υδϊτων
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΝΩΗ 5: Ενίςχυςη τησ εμπορίασ και μεταποίηςησ

Σιμό
16.000

Δεύκτησ πλαιςύου που περιγρϊφει την αρχικό κατϊςταςη

Σιμό

Δεύκτησ 1. Οργανώςεισ παραγωγών (ΟΠ), ενώςεισ ΟΠ, διακλαδικϋσ οργανώςεισ
(ΔΚΟ)
α) Αριθ. ΟΠ (β) Αριθ. ενώςεων ΟΠ (γ) Αριθ. ΔΚΟ (δ) Αριθ. παραγωγών ό επιχειρόςεων ανϊ ΟΠ (ε) Αριθ. παραγωγών ό επιχειρόςεων ανϊ ϋνωςη ΟΠ
ςτ) Αριθ. παραγωγών ό επιχειρόςεων ανϊ ΔΚΟ
ζ) % παραγωγών ό επιχειρόςεων μελών ΟΠ (η) % παραγωγών ό επιχειρόςεων μελών ενώςεων ΟΠ (θ) % παραγωγών ό επιχειρόςεων μελών ΔΚΟ

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

Μονϊδα Μϋτρηςησ
Km
Km
Km2
Μονϊδα Μϋτρηςησ
(α), (β), (γ), (δ),
(ε), και (ςτ) αριθμϐσ
(ζ), (η) και (θ)
ποςοςτϐ

Δεύκτησ 2. Ετόςια αξύα του κϑκλου εργαςιών παραγωγόσ που διατύθεται ςε εμπορύα
ςτην ΕΕ
(α) 452.976 (α) Φιλιϊδεσ ευρώ
(α) Ετόςια αξύα του κϑκλου εργαςιών παραγωγόσ που διατύθεται ςε εμπορύα ςτην ΕΕ
(β) 0,015
(β) %
(β) % παραγωγόσ που διατύθεται ςτην αγορϊ (αξύα) ανϊ ΟΠ (γ) % παραγωγόσ που
(γ) 0
(γ) %
διατύθεται ςτην αγορϊ (αξύα) ανϊ ϋνωςη ΟΠ
(δ) 0
(δ) %
(δ) % παραγωγόσ που διατύθεται ςτην αγορϊ (αξύα) ανϊ ΔΚΟ
(ε) 0,015
(ε) %
(ε) % παραγωγόσ που διατύθεται ςτην αγορϊ (ϐγκοσ) ανϊ ΟΠ
(ςτ) 0
(ςτ) %
(ςτ) % παραγωγόσ που διατύθεται ςτην αγορϊ (ϐγκοσ) ανϊ ϋνωςη ΟΠ (ζ) % παρα(ζ) 0
(ζ) %
γωγόσ που διατύθεται ςτην αγορϊ (ϐγκοσ) ανϊ ΔΚΟ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΝΩΗ 6: Ενίςχυςη τησ εφαρμογήσ τησ Ολοκληρωμένησ Θαλάςςιασ Πολιτικήσ
Μονϊδα ΜϋτρηΔεύκτησ πλαιςύου που περιγρϊφει την αρχικό κατϊςταςη
Σιμό
ςησ
Δεύκτησ 1. Κοινϐ Περιβϊλλον Ανταλλαγόσ Πληροφοριών για την επιτόρηςη του θα0
%
λϊςςιου τομϋα τησ ΕΕ (CISE)
Δεύκτησ 2. Κϊλυψη προςτατευϐμενων θαλϊςςιων περιοχών (ΠΘΠ)
α) Κϊλυψη περιοχών Natura 2000 που προςδιορύζονται ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ για
6.916
τα πτηνϊ και τα ενδιαιτόματα
Km2
β) Κϊλυψη ϊλλων μϋτρων προςταςύασ του χώρου δυνϊμει του ϊρθρου 13 παρϊγρα0
φοσ 4 τησ οδηγύασ 2008/56/ΕΚ

Δεύκτεσ εκροών: χετύζονται με τα παραδοτϋα που αναμϋνεται να παραχθοϑν απϐ το
πρϐγραμμα ϐπωσ προκϑπτουν απϐ τισ χρηματοδοτοϑμενεσ πρϊξεισ και αναφϋρονται ςε
αριθμϐ ϋργων που υλοποιοϑνται (Πύνακασ 6 ςτο Κεφϊλαιο 1.2).
Δεύκτεσ αποτελϋςματοσ: Αντιπροςωπεϑουν τα ϊμεςα αποτελϋςματα ςτουσ δικαιοϑχουσ και ϊμεςα ωφελοϑμενουσ απϐ την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ. χετύζονται με
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τισ ςυγκεκριμϋνεσ προτεραιϐτητεσ τησ Ϊνωςησ (ϊρθρο 6 του Καν. 508/2014), και ςε
κϊποιεσ περιπτώςεισ με μεταβολό ςτην τιμό οριςμϋνων δεικτών πλαιςύου.
Οι δεύκτεσ αποτελϋςματοσ υπολογύζονται με βϊςη τισ εκτιμόςεισ που γύνονται απϐ τουσ
δικαιοϑχουσ ςτισ αιτόςεισ που ςυμπληρώνουν για την ϋνταξό τουσ ςτο πρϐγραμμα. Οι
δεύκτεσ αποτελϋςματοσ καταγρϊφονται ςτο επύπεδο του δικαιοϑχου, ακϐμη και αν η
πρϊξη αφορϊ μϐνο ϋνα τμόμα ό μϋροσ των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του δικαιοϑχου, και η μϋτρηςό τουσ προϒποθϋτει την ακϐλουθη διαδικαςύα:
α) μια πρώτη εκτύμηςη των αναμενϐμενων αποτελεςμϊτων απϐ τη Διαχειριςτικό Αρχό με βϊςη τισ πληροφορύεσ που παρϋχονται απϐ τουσ δικαιοϑχουσ ςτα
ϋντυπα των αιτόςεών τουσ.
β) μύα επικϑρωςη αυτών των εκτιμόςεων απϐ τη Διαχειριςτικό Αρχό ςτο πλαύςιο εκπϐνηςησ των ετόςιων εκθϋςεων για το 2017 και το 2019, χρηςιμοποιώντασ δελτύα παρακολοϑθηςησ και διενεργώντασ ϋρευνεσ πεδύου και αξιολογόςεισ. Η ςυχνϐτητα αυτών των αςκόςεων επικϑρωςησ και οι μϋθοδοι που θα
χρηςιμοποιηθοϑν θα πρϋπει να ορύζονται ςτο ςχϋδιο αξιολϐγηςησ.
Εξαιρϋςεισ αποτελοϑν οι δεύκτεσ αποτελϋςματοσ τησ προτεραιϐτητασ 3 καθώσ και ο
δεύκτησ 6.1, για τουσ οπούουσ η μϋτρηςη τησ προϐδου γύνεται με βϊςη ςτοιχεύα που παρϋχουν οι αρμϐδιεσ εθνικϋσ αρχϋσ.
τισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ οι δεύκτεσ αποτελϋςματοσ ορύζονται ωσ «μεταβολό με
την πϊροδο του χρϐνου». Αυτϐ ςημαύνει ϐτι η ΔΑ θα πρϋπει να ξϋρει για κϊθε πρϊξη:
 Σην τιμό βϊςησ πριν απϐ την ϋναρξη υλοπούηςη τησ πρϊξησ (Καν.480/2014, Παρϊρτημα ΙΙΙ, πεδύο 37).0
 Σο ενδεικτικϐ αποτϋλεςμα (τιμό-ςτϐχοσ) που αναμϋνεται απϐ τον δικαιοϑχο
(Καν.1243/2014, Παρϊρτημα Ι, πεδύο 23).
 Σην περύοδο αναφορϊσ (ϐπωσ ορύζεται για κϊθε δεύκτη, ςτο δελτύο ταυτϐτητασ
δεύκτη).
Οι τιμϋσ βϊςησ θα καταγρϊφονται υποχρεωτικϊ δεδομϋνου ϐτι εύναι απαραύτητο για
ςκοποϑσ αξιολϐγηςησ τησ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ.
ε πύνακα του Παραρτόματοσ 5 ϋχουν αποτυπωθεύ οι δεύκτεσ αποτελϋςματοσ, με αναφορϊ ςτην μονϊδα μϋτρηςησ, την πηγό και τον φορϋα ϊντληςησ των δεδομϋνων, το θεματικϐ ςτϐχο του Ε που αφορϊ, τον ειδικϐ ςτϐχο του ΕΣΘΑ με τον οπούο ςυνδϋεται
και τα μϋτρα του προγρϊμματοσ με τα οπούα ςχετύζεται.
Η μϋτρηςη των τιμών προϐδου των δεικτών αποτελϋςματοσ (ετηςύωσ ό ςτη ςυχνϐτητα
που ϋχει οριςθεύ για κϊθε δεύκτη) γύνεται με ευθϑνη τησ ΔΑ με ςτοιχεύα που ςυλλϋγονται
απευθεύασ απϐ τουσ δικαιοϑχουσ μϋςω των Δελτύων Δόλωςησ Επύτευξησ Δεύκτη. Οι τιμϋσ
αυτϋσ καταχωροϑνται απϐ τη ΔΑ ςτο ΟΠ ΕΠΑ και αποςτϋλλονται ςτην ΕΕ ςτο πλαύςιο των ετόςιων εκθϋςεων υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ.
Κϊθε πρϐςκληςη υποβολόσ προτϊςεων ςε δικαιοϑχουσ περιλαμβϊνει ρητό αναφορϊ
ςτουσ ειδικοϑσ ςτϐχουσ και αντύςτοιχουσ δεύκτεσ αποτελϋςματοσ (με τισ τιμϋσ ςτϐχουσ)
ςτην επύτευξη των οπούων απαιτεύται να ςυμβϊλει. Οι τιμϋσ ςτϐχοι των δεικτών αποτελϋςματοσ για το ΕΠΑΛΘ αποτυπώνονται ςτον Πύνακα 9.
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ΠΙΝΑΚΑ 9 - τοχοθεςύα δεικτών αποτελϋςματοσ ΕΠΑΛΘ
κωδικόσ
SFC2014
1.1
1.10.α
1.2
1.3
1.4.α
1.4.β

1.5

Σύτλοσ δεύκτη αποτελϋςματοσ
Μεταβολό τησ αξύασ τησ παραγωγόσ
Μεταβολό τησ κϊλυψησ περιοχών Natura 2000 που προςδιορύζονται ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ για τα πτηνϊ και τα ενδιαιτόματα
Μεταβολό του ϐγκου τησ παραγωγόσ
Μεταβολό των καθαρών κερδών
Μεταβολό ςτα ανεπιθϑμητα αλιεϑματα
Μεταβολό ςτα ανεπιθϑμητα αλιεϑματα

1.6

Μεταβολό ςτην απϐδοςη καυςύμου κατϊ την αλύευςη ιχθϑων
Μεταβολό του % των ςτϐλων ςτουσ οπούουσ παρατηρεύται ϋλλειψη
ιςορροπύασ

1.7

Απαςχϐληςη που δημιουργεύται ςτον τομϋα τησ αλιεύασ ό ςε ςυμπληρωματικϋσ δραςτηριϐτητεσ

2.7

Απαςχϐληςη που δημιουργεύται ςτον τομϋα τησ αλιεύασ ό ςε ςυμπληρωματικϋσ δραςτηριϐτητεσ
Μεταβολό του αριθμοϑ των εργατικών ατυχημϊτων και τραυματιςμών
Μεταβολό του % των εργατικών ατυχημϊτων και τραυματιςμών
ςε ςχϋςη με το ςϑνολο των αλιϋων
Μεταβολό τησ κϊλυψησ ϊλλων μϋτρων προςταςύασ του χώρου δυνϊμει του ϊρθρου 13 παρϊγραφοσ 4 τησ οδηγύασ 2008/56/ΕΚ
Μεταβολό του ϐγκου προώϐντων υδατοκαλλιϋργειασ
Μεταβολό τησ αξύασ προώϐντων υδατοκαλλιϋργειασ
Μεταβολό των καθαρών κερδών
Μεταβολό του ϐγκου τησ παραγωγόσ βιολογικόσ υδατοκαλλιϋργειασ
Μεταβολό του ϐγκου των προώϐντων ςυςτόματοσ ανακϑκλωςησ
Μεταβολό του ϐγκου των προώϐντων υδατοκαλλιϋργειασ που πιςτοποιοϑνται δυνϊμει εθελοντικών ςυςτημϊτων αειφορύασ
Μονϊδεσ υδατοκαλλιϋργειασ που παρϋχουν περιβαλλοντικϋσ υπηρεςύεσ

2.8

Απαςχϐληςη που δημιουργεύται

1.8
1.9.α
1.9.β
1.10.β
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.9
3.α.1
3.α.2
3.β.1

Απαςχϐληςη που διατηρεύται
Αριθμϐσ ςοβαρών παραβϊςεων που εντοπύςτηκαν
Εκφορτώςεισ που ϋχουν υποβληθεύ ςε φυςικϐ ϋλεγχο
Αϑξηςη του ποςοςτοϑ τόρηςησ αιτημϊτων υποβολόσ δεδομϋνων

4.1

Απαςχϐληςη που δημιουργεύται

4.2
4.3

Απαςχϐληςη που διατηρεύται
Επιχειρόςεισ που δημιουργοϑνται

Μονϊδα μϋτρηςησ
χιλιϊδεσ ευρώ

Σιμό ςτόχοσ
100

Km²
τϐνοι
χιλιϊδεσ ευρώ
τϐνοι
%
λύτρα καυςύμου/τϐνουσ εκφορτωθϋντων αλιευμϊτων
%
ΙΠΑ (ιςοδϑναμα
πλόρουσ
απαςχϐληςησ)
ΙΠΑ (ιςοδϑναμα
πλόρουσ
απαςχϐληςησ)

3.500
0
1.957,91
58
-6

0
-3,17

100

450

αριθμϐσ

-6

%

-50

Km²
τϐνοι
χιλιϊδεσ ευρώ
χιλιϊδεσ ευρώ

0
30.150
115.816,14
1.389,80

τϐνοι
τϐνοι

0
0

τϐνοι

0

αριθμϐσ
ΙΠΑ (ιςοδϑναμα
πλόρουσ
απαςχϐληςησ)
ΙΠΑ (ιςοδϑναμα
πλόρουσ
απαςχϐληςησ)
αριθμϐσ
%
%
ΙΠΑ (ιςοδϑναμα
πλόρουσ
απαςχϐληςησ)
ΙΠΑ (ιςοδϑναμα
πλόρουσ
απαςχϐληςησ)
αριθμϐσ

2

20

50
0
10
100

90

60
150
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5.1.α
5.1.β
5.1.γ
5.1.δ
6.1
6.2.α
6.2.β

Μεταβολό τησ αξύασ των πρώτων πωλόςεων ςε ΟΠ
Μεταβολό του ϐγκου πρώτων πωλόςεων ςε ΟΠ
Μεταβολό τησ αξύασ των πρώτων πωλόςεων ςε μη ΟΠ
Μεταβολό του ϐγκου πρώτων πωλόςεων ςε μη ΟΠ
Αϑξηςη ςτο κοινϐ περιβϊλλον ανταλλαγόσ πληροφοριών για την
επιτόρηςη του θαλϊςςιου τομϋα τησ ΕΕ (CISE)
Μεταβολό τησ κϊλυψησ περιοχών Natura 2000 που προςδιορύζονται ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ για τα πτηνϊ και τα ενδιαιτόματα
Μεταβολό τησ κϊλυψησ ϊλλων μϋτρων προςταςύασ του χώρου δυνϊμει του ϊρθρου 13 παρϊγραφοσ 4 τησ οδηγύασ 2008/56/ΕΚ

χιλιϊδεσ ευρώ
τϐνοι
χιλιϊδεσ ευρώ
τϐνοι

79.314
304.651
5.325,49
25.000

%

100

Km²

0

Km²

0

* Σο μηδϋν ςημαύνει εύτε ϐτι δεν υπϊρχει διαφοροπούηςη ςε ςχϋςη με την αρχικό κατϊςταςη εκτϐσ απϐ την περύπτωςη
του δεύκτη «Μεταβολό τησ κϊλυψησ ϊλλων μϋτρων προςταςύασ του χώρου δυνϊμει του ϊρθρου 13 παρϊγραφοσ 4
τησ οδηγύασ 2008/56/ΕΚ», ο οπούοσ δεν ϋχει εφαρμογό ςτο Πρϐγραμμα.

Σον Οκτώβριο του 2016 εκδϐθηκε απϐ την DG MARE ϋγγραφο με τύτλο «Definitions of
Common Indicators», το οπούο παρϋχει ϋνα ςϑνολο λειτουργικών οριςμών για ϐλουσ
τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ και μύα βϊςη για τισ υποχρεώςεισ παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ, ωσ μϋροσ τησ υλοπούηςησ του ΕΠ, ϐπωσ ορύζεται ςτον Κανονιςμϐ Κοινών Διατϊξεων με ςτϐχο την εξαςφϊλιςη τησ ςυνοχόσ και τησ ςυγκριςιμϐτητασ.
Σο ϋγγραφο μεταφρϊζεται ςτα ελληνικϊ και οι πληροφορύεσ που περιϋχει αποτελοϑν τα
ςτοιχεύα που θα ενςωματωθοϑν ςτα Δελτύα Σαυτϐτητασ Δεύκτη για τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ του ΕΠΑΛΘ.
Για τη δημιουργύα και ανϊπτυξη ενϐσ ςυςτόματοσ ςυλλογόσ δεδομϋνων υλοπούηςησ του
Προγρϊμματοσ προκειμϋνου αυτϊ να αξιοποιηθοϑν για την παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη του Προγρϊμματοσ απαιτεύται καταρχόν μύα εκτύμηςη των αναγκών ςε δεδομϋνα
ανϊ εύδοσ/ κατηγορύα δεύκτη λαμβϊνοντασ υπϐψη την εκ των προτϋρων αξιολϐγηςη,
την υπϊρχουςα τεχνογνωςύα και τα αποτελϋςματα μελετών ϐπου κρύνεται αναγκαύο.
Ϊνα απϐ τα βαςικϊ βόματα για τη λειτουργύα του ςυςτόματοσ ςυλλογόσ δεδομϋνων
εύναι η ενημϋρωςη και η παροχό κατευθυντόριων οδηγιών προσ ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ, ϋτςι ώςτε ςτο θεςμικϐ πλαύςιο υλοπούηςησ των μϋτρων να προβλεφθοϑν
τα απαραύτητα ςτοιχεύα που θα ςυλλϋγονται και θα καταχωροϑνται για τισ ανϊγκεσ
παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ του Προγρϊμματοσ.
το εγκεκριμϋνο ΕΠΑΛΘ ςυμπεριλαμβϊνεται ςχϋδιο αξιολϐγηςησ το οπούο:
-

διαςφαλύζει ϐτι οι εμπλεκϐμενοι φορεύσ μοιρϊζονται μια κοινό αντύληψη του ρϐλου που αναλαμβϊνουν ϐςον αφορϊ ςτην αξιολϐγηςη τησ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ υλοπούηςόσ του,

-

διαςφαλύζει ϐτι προβλϋπονται οι κατϊλληλοι πϐροι που απαιτοϑνται για την επιτυχό παρϊδοςη των διαφϐρων αξιολογόςεων, και

-

ενιςχϑει την ικανϐτητα μεταξϑ των διαφϐρων φορϋων, ςτο πλαύςιο προώθηςησ
μύασ ιςχυρϐτερησ «κουλτοϑρασ αξιολϐγηςησ».

Σο Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ ΕΠΑ) προςαρμϐζεται κατϊλληλα,
ώςτε να δύνεται η δυνατϐτητα ϋκδοςησ τυποποιημϋνων αναφορών ωσ προσ τουσ δεύκτεσ εκροών, αποτελϋςματοσ και την πορεύα των πληρωμών. Παρϊλληλα, προβλϋπεται
να αξιοποιηθοϑν και ϊλλα πληροφοριακϊ ςυςτόματα για τη ςυγκϋντρωςη δεδομϋνων,
ϐπωσ το Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ ϑςτημα Αλιεύασ «ΟΠΑ» που υλοποιεύται απϐ
τη Γενικό Δ/νςη Βιώςιμησ Αλιεύασ και τη Δ/νςη Πληροφορικόσ του ΤΠ. Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και το Εθνικϐ Πρϐγραμμα υλλογόσ Αλιευτικών Δεδομϋνων
το πλαύςιο τησ προςαρμογόσ του ΟΠ ΕΠΑ προκειμϋνου να ενςωματωθοϑν οι ανϊγκεσ του ΔΕ του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, προβλϋπεται η ακϐλουθη ςειρϊ ενεργειών:
-

Κωδικοπούηςη ςωρευτικών δεδομϋνων Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 1243/2014.
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-

Καταχώρηςη αυτών των κωδικοποιημϋνων ςτοιχεύων ςτο πληροφοριακϐ ςϑςτημα ςτο κατϊλληλο επύπεδο (πρϐςκληςη, αύτηςη δικαιοϑχου, τεχνικϐ δελτύο,
μηνιαύο δελτύο δαπανών και δελτύο παρακολοϑθηςησ προϐδου).

-

Αποτϑπωςη των αναγκών ςε δεδομϋνα κατϊ την διαδικαςύα εξειδύκευςησ των
μϋτρων του ΕΣΘΑ και ϋκδοςη ςχετικών οδηγιών προσ τουσ δυνητικοϑσ δικαιοϑχουσ για την διαθεςιμϐτητα αυτών των ςτοιχεύων.

-

Μϋριμνα για την ςυμπερύληψη ςτην απϐφαςη ϋνταξησ ςχετικοϑ ϐρου περύ διϊθεςησ των απαραύτητων ςτοιχεύων απϐ τουσ δικαιοϑχουσ.

-

χεδιαςμϐσ κατϊλληλων αναφορών ςτο ΟΠ για την ϊθροιςη των δεδομϋνων ςε
επύπεδο δρϊςησ, μϋτρου, προτεραιϐτητασ ό/και προγρϊμματοσ καθώσ και για
ςκοποϑσ παροχόσ εξειδικευμϋνησ πληροφϐρηςησ, ϐπωσ το εύδοσ του δικαιοϑχου
(ιδιώτησ, ΜΚΟ, δημϐςια διούκηςη, ΜΜΕ, κλπ), τη ςυμμετοχό των γυναικών ςτην
απαςχϐληςη, τον αριθμϐ των αλιϋων ό εργαζϐμενων που επωφελοϑνται, τον αριθμϐ των θϋςεων εργαςύασ ό των επιχειρόςεων που δημιουργοϑνται κλπ.
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6.

6.1

ΣΗΡΗΗ ΣΨΝ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΕΙΚΣΨΝ - ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΣΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

χετικϋσ αναλύςεισ από τισ εκθϋςεισ εκ των προτϋρων αξιολόγηςησ των
ΕΠ

Οι ςχετικϋσ απαιτόςεισ τησ αιρεςιμϐτητασ για την επιλογό δεικτών αποτελϋςματοσ και
τα κριτόρια ποιϐτητϊσ τουσ (‘’the selection of result indicators for each programme
providing information on what motivates the selection of policy actions financed by the
programme, …..Each indicator respect the following criteria: .robust…,statistical validation… Clarity of normative interpretation… Responsiveness to policy…..Timely collection
and aggregation of data: Statistical validation’’) αντιμετωπύςθηκαν ςε πρώτη φϊςη ςτισ
υποβληθεύςεσ μϋςω sfc2014 εκθϋςεισ εκ των προτϋρων αξιολϐγηςησ.
Ειδικϐτερα, ςϑμφωνα με τη ςχετικό εγκϑκλιο τησ ΕΤΑ, ςτην εκ των προτϋρων αξιολϐγηςη κϊθε προγρϊμματοσ διαςφαλύζεται ςτο επύπεδο του ςχεδιαςμοϑ ϐτι περιλαμβϊνεται μεταξϑ των λοιπών αναλϑςεων που απαιτοϑνται : α. «ανϊλυςη του κατϊ πϐςον
η επιλογό δεικτών αποτελϋςματοσ αντανακλϊ την επιλογό των δρϊςεων πολιτικόσ που
χρηματοδοτοϑνται απϐ το Πρϐγραμμα» (προκειμϋνου να καλυφθεύ το υποκριτόριο 3
του ςχεδύου δρϊςησ) και β. «ανϊλυςη των κριτηρύων ποιϐτητασ κϊθε δεύκτη: ςταθερϐτητα και ςτατιςτικό επικϑρωςη, ςαφόνεια τησ κανονιςτικόσ ερμηνεύασ, ανταπϐκριςη
ςτην πολιτικό, ϋγκαιρη ςυλλογό των ςτοιχεύων».
το πλαύςιο του ςχεδύου δρϊςησ εκπλόρωςησ τησ γενικόσ αιρεςιμϐτητασ 7 υλοποιόθηκαν ϋτςι και δϑο ςχετικϋσ ενϋργειεσ (1. Ολοκλόρωςη των εκθϋςεων τησ εκ των προτϋρων αξιολϐγηςησ (αξιολϐγηςη κριτηρύων ποιϐτητασ δεικτών και 2. Ανϊλυςη αν η επιλογό των δεικτών αποτελϋςματοσ αντανακλϊ την επιλογό των δρϊςεων πολιτικόσ -ex
ante αξιολϐγηςη).
Απϐ την αποδελτύωςη των εκθϋςεων εκ των προτϋρων αξιολϐγηςησ των ΕΠ/ΠΕΠ με
ςυγχρηματοδϐτηςη ΕΣΠΑ/Σ/ΕΚΣ προκϑπτει ϐτι οι αναλϑςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνονται,
εύτε ωσ αναλυτικό αξιολϐγηςη με υποςτόριξη-τεκμηρύωςη εύτε και ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ ωσ γενικό εκτύμηςη-διαπιςτώςεισ με παρατηρόςεισ. Η πλειονϐτητα των αξιολογόςεων προςεγγύζει μεθοδολογικϊ την ανϊλυςη με τη χρόςη κλύμακασ βαθμονϐμηςησ
των κριτηρύων για κϊθε δεύκτη, εμπειρικόσ ανϊλυςησ ό αξιολϐγηςησ ‘SMART’. Για το
ςκοπϐ αυτϐ αντιμετωπύζονται ωσ ςυμπληρωματικό ανϊλυςη, με την τεκμηρύωςη οριςμϋνων κριτηρύων να υποςτηρύζεται και απϐ τη διαδικαςύα ςτατιςτικόσ επικϑρωςησ ,
με τη χρόςη δελτύων ταυτϐτητασ δεύκτη (βλ. ςχετικό ενϐτητα του παρϐντοσ).

6.2

Ωθροιςη δεικτών (AGGREGATION)

Η δυνατϐτητα ϊθροιςησ των τιμών δεικτών δύνεται για τουσ κοινούσ δεύκτεσ των Σαμεύων. Για τουσ ειδικοϑσ δεύκτεσ η δυνατϐτητα αυτό κρύνεται κατϊ περύπτωςη και αποτυπώνεται ςτο Δελτύο Σαυτϐτητασ Δεύκτη. Επύςησ, εξετϊζεται απϐ τισ ςυντονιςτικϋσ
υπηρεςύεσ (ΕΤΑ και ΕΤΕΚΣ) η διαςφϊλιςη τησ δυνατϐτητασ αυτόσ για τουσ ειδικοϑσ
δεύκτεσ που «ομογενοποιοϑνται» δηλ. για τουσ ειδικοϑσ δεύκτεσ που χρηςιμοποιοϑνται
απο περιςςϐτερα του ενϐσ Ε.Π.
Η επιλογό και ςτοχοθϋτηςη των κοινών δεικτών εκροών ςτα εγκεκριμϋνα ΕΠ ϋχει
γύνει ςε επύπεδο επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ με βϊςη το Τπϐδειγμα κατϊρτιςησ των
Ε.Π. Σο ύδιο επύπεδο ςτοιχεύων απαιτεύται για την υποβολό των Ετόςιων Εκθϋςεων Τ65

λοπούηςησ και τησ Ϊκθεςησ προϐδου του ΕΠΑ 2014 - 2020, ϐπωσ προκϑπτει απϐ τον
εκτελεςτικϐ Κανονιςμϐ 207/2015 τησ Ε.Ε.
Η αναγκαιϐτητα υποβολόσ τιμών προϐδου/επύτευξησ κοινών δεικτών ςε ανώτερο επύπεδο (π.χ ςε εθνικϐ επύπεδο) μπορεύ να υπϊρχει ςε περιπτώςεισ αναφορών πϋραν
των κανονιςτικών ϐπωσ π.χ. η εκτύμηςη του ςυνολικοϑ αριθμοϑ επιχειρόςεων που υποςτηρύχτηκαν απϐ τα Προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020, των θϋςεων απαςχϐληςησ
που δημιουργόθηκαν απϐ την ενύςχυςη των επιχειρόςεων, του ςυνϐλου μϐχλευςησ τησ
ιδιωτικόσ δαπϊνησ για τα ϋργα Κρατικών ενιςχϑςεων κ.α. Για κϊθε κοινϐ δεύκτη, ςτο
κοινϐ Δελτύο Σαυτϐτητασ Δεύκτη ϋχει εξειδικευτεύ μεθοδολογύα μϋτρηςησ. Σο Δελτύο
Σαυτϐτητασ Δεύκτη εύναι διαθϋςιμο ςτισ ΔΑ και ςτουσ Δικαιοϑχουσ μϋςω του ΟΠ ΕΠΑ.
Δεδομϋνου ϐτι ςτο ςϑςτημα κϊποια πεδύα τουσ εύναι λειτουργικϊ, το ΟΠ ΕΠΑ ϋχει τη
δυνατϐτητα να αθρούζει αυτϐματα τισ τιμϋσ των δεικτών αυτών.
Ιδιαύτερη βαρϑτητα δύνεται ςτισ περιπτώςεισ ϐπου υπϊρχει ο κύνδυνοσ πολλαπλών μετρόςεων για τον ύδιο δεύκτη, με βϊςη τουσ οριςμοϑσ των κοινών δεικτών. Π.χ. ο δεύκτησ
«COO1: Επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ςτόριξη απϐ το ΕΣΠΑ», ϐπου ο αριθμϐσ των επιχειρόςεων που υποςτηρύζονται απϐ το ΕΣΠΑ θα πρϋπει ςϑμφωνα με τον οριςμϐ τησ Ε.Ε
να προςμετρϊται μύα φορϊ ςτισ περιπτώςεισ που η ύδια επιχεύρηςη ϋχει πϊρει δϑο ό περιςςϐτερεσ διαφορετικϋσ μορφϋσ ςτόριξησ π.χ. επιχορόγηςη και δϊνειο και μη χρηματοοικονομικό ςτόριξη. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ το Πληροφοριακϐ ϑςτημα Κρατικών
Ενιςχϑςεων (ΠΚΕ) το οπούο εύναι διαςυνδεδεμϋνο με το ΟΠ ΕΠΑ δϑναται να υπολογύζει με ακρύβεια, ςε επύπεδο Ε.Π. και ςε επύπεδο ΕΠΑ, την τιμό επύτευξησ του δεύκτη,
κϊνοντασ χρόςη του Αριθμοϑ Υορολογικοϑ Μητρώου (ΑΥΜ) ωσ μοναδικοϑ κωδικοϑ
για κϊθε επιχεύρηςη. Με αυτϐ τον τρϐπο διαςφαλύζεται η ακρύβεια των ςτοιχεύων που
απαιτοϑνται για την υποβολό των Ετόςιων Εκθϋςεων Τλοπούηςησ.
ε ϐ,τι αφορϊ τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ εκροών και ϊμεςων αποτελεςμϊτων ςυμμετεχϐντων ΕΚΣ/ΠΑΝ, η ϊθροιςό τουσ γύνεται ςτα επύπεδα του Ε.Π./ϊξονα προτεραιϐτητασ/επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ/κατηγορύασ περιφϋρειασ, με κατηγοριοπούηςη των
τιμών τουσ ανϊ φϑλο (με εξαύρεςη τουσ δεύκτεσ ΠΑΝ για τουσ οπούουσ δεν απαιτεύται η
αναφορϊ τιμών ανϊ κατηγορύα περιφϋρειασ), ςϑμφωνα με τα ϐςα ορύζονται ςτουσ Κανονιςμοϑσ και τα μεθοδολογικϊ ϋγγραφα τησ ΕΕ.
Ειδικϐτερα, ςτο ΟΠ ΕΠΑ 2014-2020 εύναι ςε λειτουργύα ϐλεσ οι τεχνικϋσ ρυθμύςεισ
για τον αυτϐματο υπολογιςμϐ των τιμών των εν λϐγω δεικτών, ςτη βϊςη τησ επεξεργαςύασ των ςυλλεχθϋντων δεδομϋνων μεμονωμϋνων ςυμμετεχϐντων (microdata), τα οπούα αποθηκεϑονται/καταχωροϑνται ςτο ΟΠ για ϐλεσ τισ πρϊξεισ των ΕΠ/ΕΚΣ του
ΕΠΑ 2014-2020. Σο ΟΠ ϋχει ενςωματώςει (ςχεδιϊςει και εφαρμϐζει) ϐλουσ τουσ απαιτοϑμενουσ ελϋγχουσ επικϑρωςησ (validation checks) ϋχοντασ εξαςφαλύςει κεντρικϊ την ορθϐτητα και την πληρϐτητα δεδομϋνων ανϊ ςυμμετϋχοντα και ανϊ πρϊξη (κατϊ κανϐνα η ταυτοπούηςη και η επιβεβαύωςη τησ μοναδικϐτητασ του κϊθε ατϐμου γύνεται με χρόςη ΑΜΚΑ και ΑΥΜ) καθώσ και ϐλεσ τισ διαδικαςύεσ/τεχνικϋσ ρυθμύςεισ που
εξαςφαλύζουν την «πληρϐτητα των δεδομϋνων» (completeness of data) για τη μϋτρηςη των κοινών δεικτών εκροών ςυμμετεχϐντων ΕΚΣ/ΠΑΝ.

6.3

Ϊγκαιρη ςυλλογό δεδομϋνων και τροφοδότηςη με ςτοιχεύα δεικτών των
Ετόςιων Εκθϋςεων Τλοπούηςησ των Ε.Π. και τησ Ϊκθεςησ Προόδου του
ΕΠΑ

Οι κυριϐτερεσ κανονιςτικϋσ υποχρεώςεισ παροχόσ ςτοιχεύων προϐδου δεικτών απϐ τισ
Δ.Α. και την ΕΑ εύναι οι εξόσ:
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-

Ηλεκτρονικό υποβολό των ετόςιων και τελικών εκθϋςεων υλοπούηςησ των
ΕΠ μϋςω τησ SFC2014 απϐ τισ Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ (αρ. 50, Καν. ΕΕ
1303/2013, Εκτελεςτικϐσ Καν. 207/2015)12.

-

Ηλεκτρονικό υποβολό Ϊκθεςησ Προόδου του Ε..Π.Α 2014-2020 ςτην
SFC2014 απϐ την ΕΤΑ (αρ. 52 , Καν. ΕΕ 1303/2013).

-

Παροχό ςτοιχεύων για την υλοπούηςη των χρηματοδοτικών εργαλεύων (αρ.
46.2.j, Καν. ΕΕ 1303/2013) και Εκτελεςτικϐσ Καν. ΕΕ821/2014.

-

Παροχό ςτοιχεύων προϐδου δεικτών ςτισ ςυνεδριϊςεισ των Επιτροπών Παρακολούθηςησ ΕΠ και του Ε..Π.Α (αρ. 49.1 , Καν. ΕΕ 1303/2013).

-

Παροχό ςτοιχεύων προϐδου ςτισ Ετόςιεσ ςυναντόςεισ των Διαχειριςτικών
Αρχών με την Ε. Επιτροπό (αρ. 51, βϊςει δεδομϋνων ετόςιων εκθϋςεων ΕΠ).

-

Σροφοδϐτηςη των αξιολογόςεων με ςτοιχεύα προϐδου δεικτών και των αξιολογόςεων επιπτώςεων (αρ. 56,57 Καν. ΕΕ 1303/2013 και γενικό αιρεςιμϐτητα 7- Παρ. XI).

-

Διαδικαςύα του Performance Review (ϊρθρο 21 , Καν. ΕΕ 1303/2013).

-

Λοιπϊ αιτόματα ενημϋρωςησ και παροχόσ ςτοιχεύων δεικτών (πχ απϐ την πολιτικό ηγεςύα, κοινοβουλευτικϐ ϋλεγχο, αιτόματα που ςχετύζονται με την εκπϐνηςη μελετών κλπ).

τον παρακϊτω Πύνακα αποτυπώνεται ο χρονικϐσ προγραμματιςμϐσ υποβολόσ ςτην
Ε.Ε. των Ετόςιων Εκθϋςεων Τλοπούηςησ των Ε.Π. που ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ το
ΕΣΠΑ, το Σαμεύο υνοχόσ και το ΕΚΣ.
ΠΙΝΑΚΑ 10 - Φρονικόσ προγραμματιςμόσ υποβολόσ εκθϋςεων προόδου ςτην
Ε.Ε.
ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΣΤΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΕΣΟ
ΚΑΝ. 207/2015 ΕΚΘΕΗ
ΑΝΑΥΟΡΑ
ΕΠ που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, το ΕΚΣ και το Σ (Παρϊρτημα V)
Ετόςια Ϊκθεςη 2014, 2015
ΜΕΡΟ Α
υνοπτικό Ϊωσ 31 ΜαϏου 2016
υλοπούηςησ
2015
Ετόςια Ϊκθεςη 2016
ΜΕΡΟ Α+Β
Περιεκτικό Ϊωσ 30 Ιουνύου 2017
υλοπούηςησ
2016
Ετόςια Ϊκθεςη 2017
ΜΕΡΟ Α
υνοπτικό Ϊωσ 31 ΜαϏου 2018
υλοπούηςησ
2017
Ετόςια Ϊκθεςη 2018
ΜΕΡΟ Α+Β+Γ
Περιεκτικό Ϊωσ 30 Ιουνύου 2019
υλοπούηςησ
2018
Ετόςια Ϊκθεςη 2019
ΜΕΡΟ Α
υνοπτικό Ϊωσ 31 ΜαϏου 2020
υλοπούηςησ
2019
Ετόςια Ϊκθεςη 2020
ΜΕΡΟ Α
υνοπτικό Ϊωσ 31 ΜαϏου 2021
υλοπούηςησ
2020
Ετόςια Ϊκθεςη 2021
ΜΕΡΟ Α
υνοπτικό Ϊωσ 31 ΜαϏου 2022
υλοπούηςησ
2021
Ετόςια Ϊκθεςη 2022
ΜΕΡΟ Α
υνοπτικό Ϊωσ 31 ΜαϏου 2023
12

Βλ. ςχετικϋσ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΨΝ ΕΣΗΙΨΝ ΕΚΘΕΕΨΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2014 - 20 2 0, 25.04.2016, Αρ. πρωτ. 44629/ ΕΤΑ 833

67

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ
υλοπούηςησ
2022
Σελικό Ϊκθεςη
υλοπούηςησ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΣΟ
ΑΝΑΥΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΚΑΝ. 207/2015

2023

ΜΕΡΟ Α+Β+Γ

ΣΤΠΟ
ΕΚΘΕΗ

ΕΠ του τόχου Εδαφικόσ υνεργαςύασ (Παρϊρτημα Φ)
Ετόςια Ϊκθεςη 2014, 2015
ΜΕΡΟ Α
υνοπτικό
υλοπούηςησ
2016
Ετόςια Ϊκθεςη 2014, 2015
ΜΕΡΟ Α
υνοπτικό
υλοπούηςησ
2016
Ετόςια Ϊκθεςη 2016
ΜΕΡΟ Α+Β
Περιεκτικό
υλοπούηςησ
2017
Ετόςια Ϊκθεςη 2017
ΜΕΡΟ Α
υνοπτικό
υλοπούηςησ
2018
Ετόςια Ϊκθεςη 2018
ΜΕΡΟ Α+Β+Γ
Περιεκτικό
υλοπούηςησ
2019
Ετόςια Ϊκθεςη 2019
ΜΕΡΟ Α
υνοπτικό
υλοπούηςησ
2020
Ετόςια Ϊκθεςη 2020
ΜΕΡΟ Α
υνοπτικό
υλοπούηςησ
2021
Ετόςια Ϊκθεςη 2021
ΜΕΡΟ Α
υνοπτικό
υλοπούηςησ
2022
Ετόςια Ϊκθεςη 2022
ΜΕΡΟ Α
υνοπτικό
υλοπούηςησ
2023
Σελικό Ϊκθεςη
2025
ΜΕΡΟ Α+Β+Γ
υλοπούηςησ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ

Ϊωσ 15 Υεβρουαρύου 2025 (Με απϐφαςη τησ Επιτροπόσ η ημερομηνύα υποβολόσ τησ Σελικόσ Ϊκθεςησ μπορεύ να μεταφερθεύ την 1.3.2025)
Ϊωσ 31 ΜαϏου 2016
Ϊωσ 31 ΜαϏου 2016
Ϊωσ 30 Ιουνύου 2017
Ϊωσ 31 ΜαϏου 2018
Ϊωσ 30 Ιουνύου 2019
Ϊωσ 31 ΜαϏου 2020
Ϊωσ 31 ΜαϏου 2021
Ϊωσ 31 ΜαϏου 2022
Ϊωσ 31 ΜαϏου 2023
Ϊωσ 15 Υεβρουαρύου 2025

ημεύωςη.: Για το ΕΚΣ και την ΠΑΝ, τα δεδομϋνα όλων των κοινών και των ειδικών δεικτών εκροών και ϊμεςων αποτελεςμϊτων περιλαμβϊνονται κϊθε χρόνο ςτισ Ετόςιεσ Εκθϋςεισ Τλοπούηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των δεδομϋνων του κοινού δεύκτη εκροών «ϊςτεγοι ό ϊτομα που ϋχουν αποκλειςτεύ από τη ςτϋγαςη» . Σα δεδομϋνα του κοινού δεύκτη εκροών
«ϊτομα από αγροτικϋσ περιοχϋσ» περιλαμβϊνονται ςτην Ετόςια Ϊκθεςη που υποβϊλλεται το 2017. Σα δεδομϋνα των κοινών δεικτών μακροπρόθεςμων αποτελεςμϊτων ΕΚΣ και ΠΑΝ (παρϊρτημα Ι Καν.ΕΚΣ) περιλαμβϊνονται ςτην Ετόςια Ϊκθεςη Τλοπούηςησ που υποβϊλλεται το 2019 και ςτην Σελικό Ϊκθεςη Τλοπούηςησ, ενώ τα δεδομϋνα των κοινών δεικτών ϊμεςων και μακροπρόθεςμων αποτελεςμϊτων ΠΑΝ (παρϊρτημα ΙΙ Καν.ΕΚΣ) περιλαμβϊνονται κϊθε χρόνο ςτισ Ετόςιεσ Εκθϋςεισ Τλοπούηςησ. Σα δεδομϋνα όλων των δεικτών για τισ παρεμβϊςεισ τησ ΠΑΝ υποβϊλλονται από τον Απρύλιο του 2015 και
για τα επόμενα ϋτη ςτισ Ετόςιεσ Εκθϋςεισ Τλοπούηςησ.

Για την κατϊρτιςη των Ετόςιων Εκθϋςεων Τλοπούηςησ των Ε.Π. ϋχουν εκπονηθεύ ςχετικϋσ οδηγύεσ με τύτλο «ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΨΝ ΕΣΗΙΨΝ ΕΚΘΕΕΨΝ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2014 - 2020» (25.04.2016,
Αρ. πρωτ. 44629/ ΕΤΑ 833). τϐχοσ τουσ εύναι η περιγραφό των κϑριων ςημεύων του
περιεχομϋνου των Ετόςιων Εκθϋςεων Τλοπούηςησ των Ε.Π. τησ προγραμματικόσ περιϐδου 2014-2020 με ϋμφαςη ςτην κατϊρτιςη τησ 1ησ Ετόςιασ Ϊκθεςησ για τα ϋτη 2014
και 2015 και την αποτϑπωςη των βαςικών βημϊτων προετοιμαςύασ, κατϊρτιςησ και
υποβολόσ τουσ ςτην Ε.Ε. Οι οδηγύεσ αυτϋσ απευθϑνονται ςτισ Ειδικϋσ Τπηρεςύεσ Διαχεύριςησ Σομεακών και Περιφερειακών Προγραμμϊτων, οι οπούεσ ϋχουν την αρμοδιϐτητα
διαχεύριςησ και εφαρμογόσ των Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων τησ προγραμματικόσ
περιϐδου 2014-2020. Για τισ ειδικϋσ και πρϐςθετεσ ανϊγκεσ τησ κατϊρτιςησ και υποβολόσ των Ετόςιων Εκθϋςεων Τλοπούηςησ, ΕΤΑ/ΕΑ αποςτϋλλει ςυμπληρωματικϋσ
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οδηγύεσ με βϊςη το ϋτοσ υποβολόσ τουσ. Για την ϋγκαιρη ςυλλογό των απαραύτητων
ςτοιχεύων προϐδου των δεικτών των Ε.Π. (κοινών και ειδικών) ςτο πλαύςιο τησ κατϊρτιςησ τησ Ετόςιασ Ϊκθεςησ Τλοπούηςησ του Ε.Π. και τησ Ϊκθεςησ προϐδου του ΕΠΑ
2014 – 2020, προβλϋπεται ςτο ΔΕ η υποβολό των Δελτύων Δόλωςησ Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ μύα φορϊ τουλϊχιςτον κϊθε ϋτοσ. Σο Δελτύο αυτϐ ςυμπληρώνεται και
ειςϊγεται ςτο ΟΠ απϐ το Δικαιοϑχο τησ πρϊξησ και επαληθεϑεται διοικητικϊ απϐ τη
ΔΑ του Ε.Π. ϋτςι ώςτε οι τιμϋσ προϐδου και επύτευξησ των ςτϐχων των δεικτών να υπολογύζονται και να αποθηκεϑονται ςτο ΟΠ ΕΠΑ με ςτϐχο την παραγωγό των απαραύτητων πινϊκων και αναφορών. Η ςυνεχόσ και ϋγκαιρη ενημϋρωςη του ΟΠ ΕΠΑ με
τα ςτοιχεύα προϐδου δεικτών εύναι επιβεβλημϋνη και μϋςα απϐ τισ διαδικαςύεσ του ΔΕ,
ώςτε να δϑναται να παρϊγει ςτοιχεύα προϐδου δεικτών ϐταν απαιτοϑνται.
Ο παρακϊτω πύνακασ αποτυπώνει τισ προθεςμύεσ ςυλλογόσ πρωτογενών ςτοιχεύων
προϐδου δεικτών για τουσ Δικαιοϑχουσ και τισ Δ.Α., λαμβϊνοντασ υπϐψη και τισ ςχετικϋσ προθεςμύεσ που τύθενται απϐ το ςϑςτημα διαχεύριςησ και ελϋγχου (εγχειρύδιο διαδικαςιών).
ΠΙΝΑΚΑ 11 - Προθεςμύεσ και απαιτόςεισ ςυλλογόσ ςτοιχεύων προόδου δεικτών για Δικαιούχουσ και Δ.Α. ανϊ εύδοσ δεύκτη.
Εύδοσ δεύκτη

Κοινού και ειδικού
δεύκτεσ εκροών
ΕΣΠΑ-Σαμεύου
υνοχόσ

Κοινού και ειδικού
δεύκτεσ εκροών
και ϊμεςων αποτελεςμϊτων
ΕΚΣ/ΠΑΝ ςυμμετεχόντων (για
τουσ οπούουσ
απαιτεύται η
ςυλλογό microdata)

Προθεςμύεσ – ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ
Για τουσ Δικαιούχουσ
Για τισ Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ
-Τποβολό Δελτύου Δόλωςησ Επύτευξησ
-Ϊωσ το τϋλοσ Μαρτύου του ϋτουσ υποβοΔεικτών για κϊθε πρϊξη τουλϊχιςτον
λόσ τησ ετόςιασ ϋκθεςησ προϐδου η ΔΑ εμύα φορϊ για κϊθε ϋτοσ υλοπούηςησ. Σο
λϋγχει/διαςφαλύζει την ειςαγωγό ςτο ΟΠ
Δελτύο Δόλωςησ Επύτευξησ Δεικτών πρϊτων δελτύων Δόλωςησ Επύτευξησ Δεικτών
ξησ πρϋπει να ςυμπληρώνεται και να
Πρϊξησ για τα ϋτη αναφορϊσ τησ ϋκθεςησ
υποβϊλλεται μϋχρι το τϋλοσ του Υεπροϐδου.
βρουαρύου κϊθε ϋτουσ. Η ΔΑ ωςτϐςο,
μπορεύ να ζητόςει την υποβολό του Δελ-υμπλόρωςη Δελτύου Διοικητικόσ Επατύου περιςςϐτερεσ φορϋσ κατϊ τη διϊρλόθευςησ Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ
κεια του ϋτουσ ςε χρονικϊ διαςτόματα
εντόσ πϋντε (5) εργϊςιμων ημερών απϐ
που θα ορύςει η ύδια για ςυγκεκριμϋνεσ
την ημερομηνύα που θα τεθεύ το Δελτύο Δόανϊγκεσ παρακολοϑθηςησ ϐπωσ τησ παλωςησ Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ ςε κατϊρακολοϑθηςησ των δεικτών του Πλαιςύςταςη «ΔΗΛΨΗ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΤ».
ου Επιδϐςεων.
-υμπλόρωςη Δελτύου Παρακολοϑθηςησ –
Αξιολϐγηςησ Προϐδου Πρϊξησ, ςυνοδευϐμενου απϐ ειδικό αναφορϊ που η ΔΑ/ΕΥ εξϊγει απϐ το ΟΠ ΕΠΑ τουλϊχιςτον ςε εξαμηνιαύα βϊςη.
-Τποβολό Δελτύου Δόλωςησ Επύτευξησ -Ϊωσ το τϋλοσ Μαρτύουτου ϋτουσ υποβοΔεικτών Πρϊξησ ϋωσ το τϋλοσ του
λόσ τησ ετόςιασ ϋκθεςησ προϐδου η ΔΑ εΥεβρουαρύου κϊθε ϋτουσ. (ανϊλογα με
λϋγχει/διαςφαλύζει την ειςαγωγό ςτο ΟΠ
τη φύςη τησ πρϊξησ και τη ςυχνότητα
των απογραφικών δελτύων ςυμμετεχϐντων
μϋτρηςησ των αντύςτοιχων δεικτών του
για τα ϋτη αναφορϊσ τησ ϋκθεςησ προϐδου.
ΕΠ, εύναι δυνατό η υποβολό του δελτύου
περιςςότερεσ φορϋσ εντόσ του ϋτουσ, ςε
-υμπλόρωςη Δελτύου Διοικητικόσ Επαχρονικϊ διαςτόματα που θα προςδιορύςει
λόθευςησ Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ
η αρμόδια ΔΑ.)
εντόσ πϋντε (5) εργϊςιμων ημερών απϐ
την ημερομηνύα που θα τεθεύ το Δελτύο Δόλωςησ Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ ςε κατϊΪνα μόνα μετϊ την εύςοδο και ϋνα μόνα ςταςη «ΔΗΛΨΗ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΤ».
μετϊ την ϋξοδο των ςυμμετεχϐντων ςτισ
πρϊξεισ, οι Δικαιοϑχοι πρϋπει να ϋχουν -υμπλόρωςη Δελτύου Παρακολοϑθηςησ –
κϊνει τισ απαιτοϑμενεσ ενϋργειεσ με ςκο- Αξιολϐγηςησ Προϐδου Πρϊξησ, ςυνοδευϐμεπϐ να ϋχουν εξαςφαλύςει τη ςυλλογό των νου απϐ ειδικό αναφορϊ που η ΔΑ/ΕΥ εξϊςυμπληρωμϋνων απογραφικών δελτύων γει απϐ το ΟΠ ΕΠΑ τουλϊχιςτον ςε εξαειςϐδου και εξϐδου αντύςτοιχα. Εϊν πρϐ- μηνιαύα βϊςη.
κειται για πρϊξεισ ςτισ οπούεσ ειςϋρχονται (ό/και εξϋρχονται) οι ςυμμετϋχοντεσ
ςταδιακϊ και ϐχι ϐλοι μαζικϊ κατϊ την
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Εύδοσ δεύκτη

Προθεςμύεσ – ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ
Για τουσ Δικαιούχουσ
Για τισ Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ
ϋναρξη (ό/και λόξη) υλοπούηςησ των
πρϊξεων, οι Δικαιοϑχοι πρϋπει να εξαςφαλύζουν ςε μύα ςυνεχό διαδικαςύα τη
ςταδιακό ςυλλογό των απογραφικών
δελτύων για κϊθε ςυμμετϋχοντα που ειςϋρχεται (εξϋρχεται) ςτην πρϊξη.
-

Δεύκτεσ Αποτελϋςματοσ ΕΣΠΑΣαμεύου υνοχόσ

υλλογό και ςυμπλόρωςη των τιμών προϐδου ϐλων των δεικτών αποτελϋςματοσ του
ΕΠ απϐ τη ΔΑ ςε ςυνεργαςύα με τισ πηγϋσ –
φορεύσ που παρϋχουν τα ςτοιχεύα, το αργότερο 1 μόνα προ τησ υποβολόσ τησ Ετόςιασ Ϊκθεςησ Τλοπούηςησ του Ε.Π.

* Αφορϊ κυρύωσ ςτισ περιπτώςεισ δρϊςεων (όπωσ η δρϊςη εναρμόνιςησ επαγγελματικόσ-οικογενειακόσ ζωόσ) όπου απαιτεύται η εγγραφό των ςυμμετεχόντων ςτην ϋναρξη. ε περιπτώςεισ δρϊςεων όπου γύνεται τμηματικό εύςοδοσ των ςυμμετεχόντων ςτη δρϊςη , ο Δικαιούχοσ υποβϊλλει τα δελτύα ειςόδου ςταδιακϊ.

6.4

Διαςφϊλιςη ποιότητασ των δεδομϋνων παρακολούθηςησ δεικτών

Οι Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ των Ε.Π. ϋχουν την ευθϑνη παρακολοϑθηςησ τησ προϐδου των
δεδομϋνων των δεικτών ςϑμφωνα με τισ επιμϋρουσ απαιτόςεισ των Κανονιςμών. Σα
δεδομϋνα αυτϊ απαιτεύται να πληροϑν τα κριτόρια τησ ποιϐτητασ και τησ αξιοπιςτύασ,
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 142 του Καν. ΕΕ 1303/2013. ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ
ςοβαρό ϋλλειψη ςτην ποιότητα και αξιοπιςτύα του ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ ό των δεδομϋνων δεικτών (για παρϊδειγμα κατϊ τη διενϋργεια ςχετικών
ελϋγχων) η Ε. Επιτροπό ϋχει τη δυνατότητα αναςτολόσ όλων ό μϋρουσ των πληρωμών ςτο επύπεδο προτεραιοτότων των κϊθε Ε.Π.
Για τη διαςφϊλιςη τησ ποιϐτητασ των δεδομϋνων παρακολοϑθηςησ λαμβϊνονται τα
ακϐλουθα μϋτρα:
Κοινό προςϋγγιςη ςτην εφαρμογό των οριςμών των δεικτών και ςτισ διαδικαςύεσ επεξεργαςύασ δεδομϋνων.
 Η ςυγκριςιμϐτητα των δεδομϋνων των δεικτών χρονικα και μεταξϑ των Ε.Π (και
μεταξϑ λοιπών Κρατών Μελών για τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ), διαςφαλύζεται μϋςω
τησ κοινόσ προςϋγγιςησ ςτην εφαρμογό των οριςμών και των μεθοδολογιών
μϋτρηςησ των δεικτών καθώσ και των διαδικαςιών επεξεργαςύασ δεδομϋνων.
Για τουσ ειδικούσ ανϊ Ε.Π. δεύκτεσ, κϊθε ΔΑ/Μονϊδα Α, ελϋγχει ϐτι οι οριςμού
τουσ εφαρμϐζονται με ενιαύο τρϐπο εντϐσ του Προγρϊμματοσ. Εύναι υπεϑθυνη
για την ορθό καταγραφό και την επικαιροπούηςη των οριςμών μϋςω των Δελτύων Σαυτϐτητασ Δεικτών. Επύςησ, η ΔΑ ϋχει την ευθϑνη να ενημερώςει την ΕΑ
και να διαςφαλύςει ϐτι τα Δελτύα Σαυτϐτητασ δεύκτη εύναι διαθϋςιμα ςτουσ Δικαιοϑχουσ του Προγρϊμματοσ.
ε επύπεδο ΕΠΑ 2014 - 2020, προκειμϋνου να διαςφαλιςθεύ κοινό προςϋγγιςη
ςτη μϋτρηςη και εφαρμογό των οριςμών δεικτών:
 Δημοςιοποιεύται και επικαιροποιεύται με ευθϑνη τησ ΕΤΑ το κεύμενο του Ενιαύου υςτόματοσ Παρακολοϑθηςησ Δεικτών ςτην ιςτοςελύδα του ΕΠΑ.
 υμπληρώνονται απϐ την ΕΤΑ και την ΕΤΕΚΣ τα Δελτύα Σαυτϐτητασ Δεύκτη για τουσ κοινούσ δεύκτεσ και ειςϊγονται ςτο ΟΠ προκειμϋνου να εύναι διαθϋςιμα ςε ϐλεσ τισ ΔΑ και τουσ δικαιοϑχουσ.

70

 Δύνεται η δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ςτα Δελτύα Σαυτότητασ των ειδικών δεικτών ςτουσ Δικαιούχουσ που τουσ χρηςιμοποιοϑν μϋςω του ΟΠ ΕΠΑ.
 Τλοποιοϑνται με το ςυντονιςμϐ τησ ΕΑ προγρϊμματα ενημϋρωςησ και κατϊρτιςησ των ςτελεχών των Ειδικών Τπηρεςιών ςε ςχετικϊ θϋματα παρακολοϑθηςησ δεικτών ςτη βϊςη ςχεδύου επιμϐρφωςησ (training plan).
 Αποτυπώνονται και εξειδικεϑονται οι διαδικαςύεσ που αφοροϑν :
-

τον οριςμϐ των δεικτών ςτο ΟΠ

-

την ενημϋρωςη του ΟΠ με τουσ δεύκτεσ των προςκλόςεων

-

την ενημϋρωςη του ΟΠ με τουσ δεύκτεσ πρϊξεων

-

την ενημϋρωςη του ΟΠ με τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ ΕΚΣ

-

την ενημϋρωςη του ΟΠ με τουσ δεύκτεσ αποτελϋςματοσ ΕΣΠΑ και Σαμεύου υνοχόσ

-

την κατϊρτιςη των Ετηςύων Εκθϋςεων Τλοπούηςησ και των εκθϋςεων
προϐδου του ΕΠΑ

Ϊλεγχοι αξιοπιςτύασ, ποιότητασ και πληρότητασ δεδομϋνων δεικτών
Η ΕΤΟΠ ςε ςυνεργαςύα με τισ ΕΤΑ και ΕΤΕΚΣ μεριμνϊ για την παραγωγό τυποποιημϋνων αναφορών ελϋγχου για τουσ δεύκτεσ ςτο ΟΠ-ΕΠΑ. Ενδεικτικϊ αναφϋρεται ϐτι
παρϊγονται προτυποποιημϋνεσ αναφορϋσ ςτο ΟΠ ΕΠΑ για ελϋγχουσ πληρϐτητασ των
δεδομϋνων και ϋγκαιρησ ενημϋρωςησ του ΟΠ- ΕΠΑ ςε προκαθοριςμϋνα χρονικϊ ορϐςημα. Επιπλϋον, αναφορϋσ θα παρϊγονται απϐ το ΟΠ βϊςει ειδικών ςτοχευμϋνων απαιτόςεων.
Η ενημϋρωςη του ΟΠ ΕΠΑ με ςτοιχεύα προϐδου δεικτών εμπύπτει ςτην ευθϑνη των
ΔΑ και των ΕΥ ενώ τησ SFC2014 τησ ΔΑ κατϊ την υποβολό των Ετηςύων Εκθϋςων Τλοπούηςησ. το πλαύςιο αυτϐ η ΕΤΑ και η ΕΤΕΚΣ, ςυνεπικουροϑμενεσ απϐ την ΕΤ ΟΠ
διενεργοϑν πρϐςθετο οριζϐντιο ϋλεγχο, προκειμϋνου να διαπιςτώςουν τη ςυνϋπεια των
δεδομϋνων του ΟΠ ΕΠΑ με αυτϊ που τηροϑνται ςτην SFC2014.
Προκειμϋνου να διαςφαλιςθεύ η πλόρησ ανταπϐκριςη ςτισ διαδικαςύεσ ελϋγχου τησ Ε.Ε.
αναφορικϊ με τουσ δεύκτεσ και το φυςικϐ αντικεύμενο των πρϊξεων, με ευθϑνη τησ κϊθε
ΔΑ εξετϊζεται η δυνατϐτητα διενϋργειασ δειγματοληπτικόσ ϋρευνασ ελϋγχου τησ
ποιϐτητασ των καταχωρηθϋντων δεδομϋνων ςτο ΟΠ (βλ. κατωτϋρω), η οπούα ςυμπεριλαμβϊνει και τον ϋλεγχο τησ ορθόσ εφαρμογόσ των οριςμών και των μεθοδολογιών
των δεικτών. Παρϊλληλα, και ςε εθνικϐ επύπεδο, η ΕΤΑ δϑναται να προβαύνει ςε περιοδικό επιβεβαύωςη και οριζϐντιο δειγματοληπτικό ϋλεγχο των όδη καταχωρηθϋντων δεδομϋνων δεικτών του ΟΠ ΕΠΑ και ςε επιβεβαύωςό τουσ με πραγματικϊ δεδομϋνα υλοπούηςησ από τουσ Δικαιούχουσ πρϊξεων/source data (ςε περιπτώςεισ δεικτών εκροών) ό πηγϋσ ςτατιςτικών δεδομϋνων (ςε περιπτώςεισ δεικτών
αποτελϋςματοσ).
‘Ελεγχοι ςε πληροφοριακϊ ςυςτόματα Δικαιοϑχων και Ενδιϊμεςων Υορϋων δϑναται να
διενεργοϑνται με ευθϑνη τησ κϊθε ΔΑ, ςυνεπικουροϑμενησ απϐ την ΕΤ ΟΠ.
Ηλεκτρονικό επικύρωςη των δεδομϋνων ςτο ΟΠ ΕΠΑ
το πλαύςιο αυτϐ, και προκειμϋνου να διαςφαλύζεται η πληρϐτητα και εςωτερικό ςυνοχό των δεδομϋνων ϋχει οριςτεύ η εξειδύκευςη των ακϐλουθων ςτοιχεύων ςτο ΟΠ – ΕΠΑ απϐ την ΕΤΟΠ:
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 Ανϊπτυξη λειτουργιών για τον περιοριςμϐ των τυπικών λαθών ςτο ΟΠ (χρόςη
λανθαςμϋνων μονϊδων μϋτρηςησ, λανθαςμϋνη χρόςη υποδιαςτολών κ.α.)
 Οριςμϐσ επιπϋδων ελϋγχων και επικϑρωςησ,
 Κατϊρτιςη καταλϐγου αυτοματοποιημϋνων ελϋγχων επικϑρωςησ ςυμπεριλαμβανϐμενων αυτών τησ sfc2014 για τισ Ετόςιεσ Εκθϋςεισ Τλοπούηςησ,
 Διαδικαςύα χειριςμοϑ ημιτελών δεδομϋνων παρακολοϑθηςησ (πχ υποβληθϋντα
Δελτύα παρακολοϑθηςησ απϐ τουσ Δικαιοϑχουσ που παρουςιϊζουν ελλεύψεισ ό
λϊθη),
 Διαδικαςύα χειριςμοϑ λανθαςμϋνων και ελλιπών εγγραφών (πχ flagging, επαφό
ΔΑ με Δικαιοϑχο),
 Διαδικαςύα διαςφϊλιςησ μη ϑπαρξησ διαφορών μεταξϑ SFC2014- ΟΠ ΕΠΑ.
Τποςτόριξη αναδρομικών διορθώςεων (retroactive corrections)
Προκειμϋνου να διαςφαλιςθεύ η ακρύβεια των τηροϑμενων δεδομϋνων και η ορθό καταγραφό τησ πραγματικόσ προϐδου, δύνεται η δυνατϐτητα υποςτόριξησ αναδρομικών διορθώςεων (retroactive corrections) ςτισ περιπτώςεισ λαθών, τϐςο ςτο ΟΠ ΕΠΑ, ϐςο
και κατϊ τη φϊςη υποβολόσ ςτην SFC2014.
Διαςφϊλιςη επαρκών ανθρώπινων πόρων ςε ΕΤΔ / ΕΥΔ για τα θϋματα του ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ
ε επύπεδο ΔΑ (Μονϊδα Α κϊθε ΔΑ) και μεγϊλων Δικαιοϑχων απαιτεύται η ανϊπτυξη
ςταθερών εςωτερικών πϐρων και τεχνογνωςύασ και αποφυγό ςυςτηματικόσ εξωτερικόσ ανϊθεςησ των ζητημϊτων παρακολοϑθηςησ. Για το ςκοπϐ αυτϐ απαιτεύται ο ςαφόσ
καθοριςμϐσ ςυγκεκριμϋνων ςτελεχών ςε επύπεδο ΔΑ, ΕΥ, Δικαιοϑχων, με προςδιοριςμϐ
του κατϊ πϐςον εμπλϋκονται ςε πλόρη απαςχϐληςη ςτα ζητόματα παρακολοϑθηςησ,
καθώσ και η αποτϑπωςη ςυγκεκριμϋνων αρμοδιοτότων τουσ.
Δυνατότητα εφαρμογόσ μϋτρων δυνϊμει των ϊρθρων 28.1 και 54 παρ. 4 και 5
του Ν. 4314/2014

Βάςει του Ν.4314/2014 (άρθρο 54), κατά την εφαρμογή των ανωτζρω, και ειδικά
ςε περιπτϊςεισ εντοπιςμοφ λαθϊν, ςοβαρϊν καθυςτερήςεων ή ελλείψεων η ΕΑ
δφναται να προτείνει ςτισ ΔΑ διορθωτικά μζτρα για θζματα παρακολοφθηςησ των
δεικτϊν και ειδικότερα θζματα του Πλαιςίου Επιδόςεων.
ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, εφϐςον διαπιςτωθεύ ςυςτηματικό καθυςτϋρηςη αποςτολόσ ςτοιχεύων, αποςτολό ελλιπών ό λανθαςμϋνων δεδομϋνων, δύνεται η δυνατϐτητα
λόψησ υποχρεωτικών μϋτρων απϐ την ΕΑ ςε επύπεδο ΔΑ, Δικαιοϑχου ό ΕΥ, προκειμϋνου να αποφευχθεύ ο κύνδυνοσ εφαρμογόσ αναςτολόσ πληρωμών δυνϊμει του ϊρθρου
142.1.d του Καν. Ε.Ε. 1303/2013.
Επιπλϋον, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 28 , παρ. 1 του Νϐμου 4314/2014, εφϐςον μύα πρϊξη
αποκλύνει απϐ τουσ ϐρουσ ϋνταξησ (ϊρα και απϐ την επύτευξη και δόλωςη προϐδου των
δεικτών) και του χρονικοϑ προγραμματιςμοϑ, εύναι δυνατϐν να ενταχθεύ ςε καθεςτώσ
επιτόρηςησ απϐ τη ΔΑ. το πλαύςιο αυτϐ, θα εξετϊζεται το ενδεχϐμενο να προταθοϑν
πρϐςθετα μϋτρα, ϐπωσ η ςϑνδεςη τησ καταβολόσ πληρωμών Δικαιοϑχων και ΕΥ με την
προϒπϐθεςη εκπλόρωςησ υποχρεώςεων αποςτολόσ ςτοιχεύων ςτη Δ.Α. (πχ microdata
ςτουσ δεύκτεσ για ςυμμετϋχοντεσ του ΕΚΣ κλπ).
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6.5

Ανϊπτυξη πλαιςύου ςυλλογόσ δεδομϋνων για τη διενϋργεια αξιολογόςεων
επιπτώςεων

την προγραμματικό περύοδο 2014-2020 ενθαρρϑνεται η χρόςη τησ Αξιολϐγηςησ επιπτώςεων των παρεμβϊςεων του Προγρϊμματοσ και η αναζότηςη των ςυνθηκών αποτυχύασ και επιτυχύασ των πολιτικών. Η Αξιολϐγηςη των επιπτώςεων των πολιτικών υνοχόσ ςτην ευημερύα των πολιτών, ωσ προσ την οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό διϊςταςη τουσ αποτελεύ ουςιαςτικϐ χαρακτηριςτικϐ των παρεμβϊςεων με βϊςη
τα αποτελϋςματα (result orientation) αλλϊ και βαςικϐ ςτοιχεύο του γενικϐτερου ςυςτόματοσ παρακολοϑθηςησ.
Για την υλοπούηςη αποτελεςματικών παρεμβϊςεων, οι Κανονιςμού τησ προγραμματικόσ
περιϐδου 2014-2020, ορύζουν ϐτι κϊθε Κρϊτοσ Μϋλοσ χορηγεύ τουσ απαραύτητουσ πϐρουσ για τη διενϋργεια των Αξιολογόςεων, εξαςφαλύζει τισ διαδικαςύεσ για την παραγωγό και ςυλλογό των δεδομϋνων που εύναι απαραύτητα για τισ Αξιολογόςεισ (Ωρθρο
54(2) Κανονιςμοϑ 1303/2013) και εξαςφαλύζει τη διαθεςιμϐτητα τησ απαιτοϑμενησ
ικανϐτητασ Αξιολϐγηςησ (Ωρθρο 56(2) του Καν. 1303/2013).
Η ϑπαρξη ενϐσ χεδύου Αξιολϐγηςησ για κϊθε Πρϐγραμμα αποτελεύ τη βϊςη ώςτε να
μπορϋςουν να ςχεδιαςτοϑν και να πραγματοποιηθοϑν ποιοτικϋσ Αξιολογόςεισ, οι οπούεσ
θα αποτελϋςουν χρόςιμο οδηγϐ και ςημαντικό γνώςη για τα πραγματικϊ αποτελϋςματα των παρεμβϊςεων και που τελικϊ θα ςυμβϊλλουν ςτο ςχεδιαςμϐ Προγραμμϊτων
που επιτυγχϊνουν να προκαλϋςουν θετικϋσ επιπτώςεισ ςτισ περιοχϋσ εςτύαςόσ τουσ.
Η κατϊρτιςη χεδύου Αξιολόγηςησ για κϊθε Πρϐγραμμα αποτελεύ βαςικό απαύτηςη
του Κανονιςμοϑ των Κοινών Διατϊξεων ωσ απαραύτητου προγραμματικοϑ κειμϋνου και
ουςιαςτικοϑ ςτοιχεύου του κϑκλου ζωόσ ενϐσ Προγρϊμματοσ (ϊρθρο 56, παρ 1,2,3 και
ϊρθρο 114, παρ 1,2). Σα χϋδια Αξιολϐγηςησ αποτελοϑν το ςημεύο αναφορϊσ του πλαιςύου ςυλλογόσ δεδομϋνων για τη διενϋργεια των Αξιολογόςεων επιπτώςεων.
τα χϋδια Αξιολϐγηςησ ϋχουν αποτυπωθεύ οι Αξιολογόςεισ επιπτώςεων που θα πραγματοποιηθοϑν, το χρονοδιϊγραμμα ολοκλόρωςησ τουσ, η μϋθοδοσ Αξιολϐγηςησ που θα
χρηςιμοποιηθεύ, τα δεδομϋνα που θα χρειαςτοϑν καθώσ και η διαθεςιμϐτητα των δεδομϋνων.
Οι κϑριεσ ενϋργειεσ που εύναι απαραύτητεσ για τη διαμϐρφωςη ενϐσ πλαιςύου ςυλλογόσ
δεδομϋνων για τη διενϋργεια Αξιολογόςεων επιπτώςεων εύναι :
1. Η ϋγκριςη των χεδύων Αξιολϐγηςησ απϐ τισ Επιτροπϋσ Παρακολοϑθηςησ των
Προγραμμϊτων. το πλαύςιο τησ 2ησ ςυνεδρύαςησ των Επιτροπών Παρακολοϑθηςησ των Προγραμμϊτων, τα χϋδια Αξιολϐγηςησ εγκρύθηκαν και αναρτόθηκαν ςτην SFC.
2. Η υλοπούηςη ϐλων των επιμϋρουσ ενεργειών που ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςχϋδιο
δρϊςησ εκπλόρωςησ τησ γενικόσ αιρεςιμϐτητασ 7 και ϋχουν ενςωματωθεύ ςτα
εγκεκριμϋνα Προγρϊμματα.
3. Η εκπλόρωςη ϐλων των κριτηρύων τησ γενικόσ αιρεςιμϐτητασ 7 εξαςφαλύζει την
ϑπαρξη ποιοτικών δεδομϋνων μϋςω τησ αξιολϐγηςησ των πηγών και τησ ςτατιςτικόσ επικϑρωςησ, ενδυναμώνει την αξιοπιςτύα του ςυςτόματοσ παρακολοϑθηςησ και υποςτηρύζει την ϋγκαιρη διαθεςιμϐτητα των δεδομϋνων.
4. Η διευκϐλυνςη τησ πρϐςβαςησ ςτα νϋα δεδομϋνα που θα απαιτηθοϑν κατϊ το
ςχεδιαςμϐ των Αξιολογόςεων επιπτώςεων, ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η ϋγκαιρη
ςυλλογό και η επεξεργαςύα τουσ.
5. Σο πλαύςιο ςυλλογόσ δεδομϋνων καθορύζεται ωσ ακολοϑθωσ ςτη βϊςη τησ διϊκριςησ των νϋων δεδομϋνων ςε δϑο κατηγορύεσ βϊςει και των εγκεκριμϋνων
χεδύων Αξιολϐγηςησ των Προγραμμϊτων :
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 Διαθϋςιμα δεδομϋνα: δεδομϋνα τα οπούα εύτε υπϊρχουν ςυγκεντρωμϋνα ςε
κϊποια όδη υπϊρχουςα βϊςη δεδομϋνων, εύτε δεν υπϊρχουν ςυγκεντρωμϋνα
ςε κϊποια όδη υπϊρχουςα βϊςη δεδομϋνων. Σα δεδομϋνα αυτϊ προϋρχονται
εύτε απϐ διοικητικϋσ αρχϋσ (π.χ. Τπουργεύα, Περιφϋρειεσ, Δόμουσ, Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ, ΓΓΠ, ΟΑΕΔ, ΕΛΣΑΣ, EUROSTAT, Επιμελητόρια, Πανεπιςτόμια
κλπ) εύτε απϐ μη διοικητικϋσ αρχϋσ (π.χ. ICAP).
ήςον αφορϊ ςτην πρώτη κατηγορύα πηγών διϊθεςησ ςτοιχεύων, ςτισ οπούεσ
οι αξιολογόςεισ θα δώςουν ϋμφαςη, η πλειοψηφύα των ςτοιχεύων που θα
απαιτηθοϑν για τη διενϋργεια αξιολογόςεων επιπτώςεων, ϋχει ενςωματωθεύ
ςτα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα. Σα λοιπϊ ςτοιχεύα που θα απαιτηθεύ να
ςυγκεντρωθοϑν ςτο πλαύςιο των αξιολογόςεων επιπτώςεων θα ακολουθοϑν
τη διαδικαςύα που ϋχει περιγραφεύ ςτο Ενιαύο ϑςτημα Δεικτών, ώςτε να ικανοποιοϑν και αυτϊ τα ςτοιχεύα τα κριτόρια ποιϐτητασ, αλλϊ και τισ ρυθμύςεισ για την προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων, ϐπου απαιτεύται.
Για τα νϋα δεδομϋνα που θα απαιτηθοϑν ςτισ αξιολογόςεισ επιπτώςεων και
για τα οπούα απαιτοϑνται επιπρϐςθετεσ ενϋργειεσ ςε κεντρικϐ επύπεδο, η
ΕΑ αναλαμβϊνει ενεργϐ ρϐλο για τη διευκϐλυνςη τησ πρϐςβαςησ ςτα δεδομϋνα αυτϊ και την εξαςφϊλιςη τησ ϋγκαιρησ παροχόσ τουσ.
 Μη διαθϋςιμα δεδομϋνα: δεδομϋνα που δεν εύναι διαθϋςιμα αλλϊ θα μποροϑςαν να ςυλλεχθοϑν μϋςω υφιςτϊμενων κειμϋνων, ϊρθρων ό μελετών, μϋςω διενϋργειασ ερευνών πεδύου, ςυνεντεϑξεων ό ερωτηματολογύων, ομϊδων
εςτύαςησ ό ϊλλων εργαλεύων πρωτογενοϑσ και δευτερογενοϑσ ϋρευνασ.
Για τα δεδομϋνα που μποροϑν να ςυλλεχθοϑν απϐ πρωτογενό ό δευτερογενό
ϋρευνα, προβλϋπεται ςτο χϋδιο Αξιολϐγηςησ εϑλογο χρονικϐ διϊςτημα για
την ϋγκαιρη ςυλλογό και επεξεργαςύα των δεδομϋνων ςτο χρονοδιϊγραμμα
ολοκλόρωςησ των Αξιολογόςεων που ϋχουν οριςτεύ.
Για τη διευκϐλυνςη των αξιολογητών και την ϋγκαιρη ολοκλόρωςη των Αξιολογόςεων
επιπτώςεων, οι Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ (ΔΑ) εύναι υπεϑθυνεσ για την διευκϐλυνςη του αξιολογητό ςτην ολοκλόρωςη τησ πρωτογενοϑσ ό δευτερογενοϑσ ϋρευνασ (π.χ. παροχό
επιςτολών ενημϋρωςησ για τη διενϋργεια ερευνών, παροχό ςτοιχεύων επικοινωνύασ φορϋων ό ϊλλων ομϊδων αν εύναι διαθϋςιμα ςτη ΔΑ, πρϐςβαςη ςε ςυναφεύσ ό ϊλλεσ μελϋτεσ τησ ΔΑ, ςυμμετοχό αρμϐδιων ςτελεχών ςτην οργϊνωςη των ομϊδων εςτύαςησ).
ημαντικϐ ρϐλο ςτην ανϊπτυξη του πλαιςύου ςυλλογόσ δεδομϋνων για τη διενϋργεια
Αξιολογόςεων επιπτώςεων ϋχουν οι ΕΤΑ και ΕΤΕΚΣ, οι οπούεσ ςυντονύζουν το ςχεδιαςμϐ και την περαιτϋρω εξειδύκευςη των χεδύων Αξιολϐγηςησ.
το πλαύςιο του ςυντονιςτικοϑ τουσ ρϐλου η ΕΤΑ και η ΕΤΕΚΣ, δύνουν ϋμφαςη :


ςτα θϋματα επιμϐρφωςησ των ςτελεχών των Διαχειριςτικών Αρχών αλλϊ και
των ςυντονιςτικών υπηρεςιών



ςτην υποςτόριξη των Διαχειριςτικών ςτο πλαύςιο βελτύωςησ των χεδύων Αξιολϐγηςησ ωσ προσ το βϋλτιςτο αριθμϐ των αξιολογόςεων, τη διαμϐρφωςη ρεαλιςτικϐτερων π/υ αξιολογόςεων και τον προςδιοριςμϐ κατϊλληλων μεθϐδων
αξιολϐγηςησ ανϊ τομϋα



τη ςυνεργαςύα και το ςυντονιςμϐ για τη ςυγγραφό των ϐρων των προκηρϑξεων



την εκπϐνηςη αποτελεςματικών αξιολογόςεων επιπτώςεων με την οργϊνωςη
και ςχεδιαςμϐ τησ ςυλλογόσ των απαραύτητων δεδομϋνων τϐςο για τουσ ςυμμετϋχοντεσ ϐςο και για τουσ μη ςυμμετϋχοντεσ ςε παρεμβϊςεισ.
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6.6



το ςυντονιςμϐ μεταξϑ των ΔΑ (ΣΕΠ-ΠΕΠ) αναφορικϊ με την εκπϐνηςη οριζϐντιων αξιολογόςεων (ςυντονιςμϐσ ςε επύπεδο προδιαγραφών, παροχόσ ςτοιχεύων κ διενϋργειασ τησ αξιολϐγηςησ).



την τόρηςη των χρονοδιαγραμμϊτων των αξιολογόςεων (ϐπωσ περιγρϊφονται
ςτα χϋδια Αξιολϐγηςησ), ιδύωσ ϐταν πρϐκειται τα αποτελϋςματα των αξιολογόςεων αυτών να ςυμβϊλλουν ςτη ςυγγραφό των ενδιϊμεςων εκθϋςεων του
2017 και του 2019.

Διαδικαςύα HELPDESK των δεικτών

Η λειτουργύα του Helpdesk ϋχει ςτϐχο να διαςφαλύςει ϐτι ϐλεσ οι πρϊξεισ που χρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΠΑ 2014 – 2020 χρηςιμοποιοϑν δεύκτεσ που περιλαμβϊνονται ςε
ϋνα αποτελεςματικϐ ςϑςτημα δεικτών.
Σο πεδύο εφαρμογόσ του Ηelpdesk δεικτών αφορϊ τα θϋματα των δεικτών των Ε.Π.,
ςτο ςτϊδιο ενεργοπούηςησ των δρϊςεων εύτε ςε επύπεδο εξειδύκευςησ, εύτε ςε επύπεδο
πρϐςκληςησ και χρηςιμοποιεύται απϐ τα αρμϐδια ςτελϋχη τησ κϊθε ΔΑ του αντύςτοιχου
Ε.Π., απϐ τα ςτελϋχη τησ Μονϊδασ Β΄ «χεδιαςμοϑ και Αξιολϐγηςησ» τησ ΕΤΑ, τα ςτελϋχη τησ Μονϊδασ Γ΄ “υντονιςμϐσ τησ Αξιολϐγηςησ των δρϊςεων ΕΚΣ των ΕΠ» τησ ΕΤΕΚΣ και κατϊ περύπτωςη απϐ τα αρμϐδια ςτελϋχη τησ ΕΤ ΟΠ.
τϐχοσ τησ λειτουργύασ του Helpdesk δεικτών, αποτελεύ η παροχό υποςτόριξησ ςτισ ΔΑ
ςε θϋματα ορθόσ χρόςησ και μϋτρηςησ των δεικτών με βϊςη τισ ειδικϋσ απαιτόςεισ των
ΕΔΕΣ καθώσ και ο ϋλεγχοσ του πυρόνα δεικτών του ΟΠ. Η διαδικαςύα του Helpdesk
δεν ςτοχεϑει ςτον ϋλεγχο των προςκλόςεων και τησ επιλεξιμϐτητασ των δρϊςεων που
προςδιορύζονται ςε αυτό, καθώσ αυτϊ αποτελοϑν αρμοδιϐτητεσ τησ ΔΑ του κϊθε Ε.Π.
Σο ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα Helpdesk δεικτών χρηςιμοποιεύται με τη μορφό αιτόματοσ το
οπούο μπορεύ να υποβϊλλεται απϐ την ΔΑ του Ε.Π ςτο επύπεδο:
1. Σησ Εξειδύκευςησ και τησ Πρϐςκληςησ
2. Σου Δελτύου Επύτευξησ Δεύκτη
3. Σησ αξιολϐγηςησ τησ προϐδου τησ πρϊξησ
Κατϊ την ϋκδοςη τησ Εξειδύκευςησ και τησ Πρϐςκληςησ, τα αιτόματα που υποβϊλλονται
μϋςω τησ διαδικαςύασ του Helpdesk αφοροϑν κυρύωσ :
1. Ϊκδοςη Πρϐςκληςησ χωρύσ ςυνειςφορϊ ςε επιχειρηςιακϐ δεύκτη του Ε.Π. την
περύπτωςη αυτό υποβϊλλεται αύτημα απϐ τη ΔΑ για ϋκδοςη πρϐςκληςησ χωρύσ
επιχειρηςιακϐ δεύκτη. Παρϊλληλα προτεύνεται κατϊλληλοσ πρϐςθετοσ δεύκτησ,
ςυνοδευϐμενοσ απϐ το ςυμπληρωμϋνο Δελτύο Σαυτϐτητασ Δεύκτη, και ζητεύται
η ϋγκριςη τησ ΕΤΑ/ΕΤΕΚΣ. Αν ο προτεινϐμενοσ δεύκτησ δεν εύναι όδη ςτον
πυρόνα του ΟΠ, ςτο αύτημα περιλαμβϊνεται και η ειςαγωγό του δεύκτη ςε αυτϐ.
2. Ανϊγκη ειςαγωγόσ και πρϐςθετων δεικτών για την παρακολοϑθηςη των πρϊξεων εφϐςον η ΔΑ το κρύνει ςκϐπιμο, ςε περιπτώςεισ προςκλόςεων που ςυνειςφϋρουν ςε επιχειρηςιακϐ δεύκτη του ΕΠ. την περύπτωςη αυτό, απαιτεύται να
ςυμπληρωθεύ το Δελτύο Σαυτϐτητασ Δεύκτη απϐ τη ΔΑ και να ςταλεύ μαζύ με το
αύτημα.
τισ περιπτώςεισ αυτϋσ και για την ϊμεςη και αποτελεςματικό επεξεργαςύα τησ απϊντηςησ, το ερώτημα θα πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ τα παρακϊτω επιςυναπτϐμενα κεύμενα:
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 τη ςχετικό πρϐςκληςη
 την εξειδύκευςη τησ ςχετικόσ δρϊςησ/εων
 το Δελτύο Σαυτϐτητασ του προτεινϐμενου Δεύκτη (ΔΣΔ), με βϊςη το υπϐδειγμα
που εύναι ενςωματωμϋνο ςτο Ενιαύο ϑςτημα Δεικτών.
Η υποβολό των αιτημϊτων Helpdesk γύνεται απϐ τα αρμϐδια ςτελϋχη των ΔΑ των Ε.Π.
ήλα τα αιτόματα υποβϊλλονται απϐ τισ ΔΑ των ΕΠ προσ τισ δϑο ςυντονιςτικϋσ υπηρεςύεσ ΕΤΑ και ΕΤΕΚΣ, ανϊλογα με το διαρθρωτικϐ ταμεύο που χρηματοδοτεύ τισ παρεμβϊςεισ των αιτημϊτων. Για παρεμβϊςεισ που χρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΣΠΑ και το
Σαμεύο υνοχόσ τα αιτόματα υποβϊλλονται ςτην ΕΤΑ και για παρεμβϊςεισ που ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΚΣ υποβϊλλονται ςτην ΕΤΕΚΣ .
τη ςυνϋχεια, ςε ότι αφορϊ την ΕΤΑ ο υπεϑθυνοσ του Helpdesk τησ ΕΤΑ διαβιβϊζει τα αιτόματα ςτον Προώςτϊμενο τησ Μονϊδασ Β΄ ο οπούοσ το προωθεύ ςτο χειριςτό
και ςε ότι αφορϊ την ΕΤΕΚΣ ο υπεϑθυνοσ του Helpdesk τησ ΕΤΕΚΣ διαβιβϊζει τα
αιτόματα ςτον αρμϐδιο χειριςτό.
Οι αρμϐδιοι χειριςτϋσ ϋχοντασ εξαςφαλύςει username /password ειςϐδου ςτην εφαρμογό, λαμβϊνουν ειδοπούηςη μϋςω email και προχωροϑν ςτη ςϑνταξη ςχεδύου απϊντηςησ. Κϊθε χειριςτόσ τησ ΕΤΑ/ΕΤΕΚΣ ορύζεται υπεϑθυνοσ ςϑνταξησ απαντόςεων για
το Ε.Π. αρμοδιϐτητϐσ του.
Κατϊ τη ςϑνταξη ςχεδύου απϊντηςησ ο χειριςτόσ πρϋπει να λϊβει υπϐψη τα παρακϊτω:
 Σισ προβλϋψεισ του Ενιαύου υςτόματοσ Παρακολοϑθηςησ των Δεικτών 2014 –
2020.
 Να ελϋγχει τισ ςχετικϋσ ενϐτητεσ του εγκεκριμϋνου Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ.
 Να ελϋγχει τισ ςχετικϋσ αναφορϋσ του εγγρϊφου εξειδύκευςησ του ςχετικοϑ Ε.Π.
 Να ελϋγχει ϊλλα ςχετικϊ ερωτόματα των ΔΑ και τισ απαντόςεισ τησ ΕΤΑ/ΕΤΕΚΣ, προκειμϋνου να εξαςφαλύζεται η κοινό προςϋγγιςη και το πλαύςιο
των απαντόςεών οριζϐντια ςτα Ε.Π.
 Να λαμβϊνει υπϐψη του τισ οριζϐντιεσ οδηγύεσ που ϋχουν δοθεύ απϐ την ΕΤΑ/ΕΤΕΚΣ.
 Να λαμβϊνει υπϐψη του τουσ όδη καταχωρημϋνουσ δεύκτεσ ςτο ΟΠ.
ήλεσ οι απαντόςεισ με οριζϐντια εφαρμογό ςτα Ε.Π. μποροϑν να χαρακτηρύζονται
ωσ «FAQ» ςτην εφαρμογό του Helpdesk ώςτε να υπϊρχει δυνατϐτητα ανϊγνωςησ ϐλων
των ερωτημϊτων που ζχουν τεθεί καθώσ και των απαντόςεων που ϋχουν δοθεύ απϐ ϐλουσ τουσ χειριςτϋσ των Ε.Π.
Σο τελικϐ ςχϋδιο τησ απϊντηςησ ελϋγχεται – επιβεβαιώνεται απϐ τον Προώςτϊμενο τησ
Μονϊδασ Β΄ και Τπεϑθυνο Helpdesk τησ ΕΤΑ/ΕΤΕΚΣ και προωθεύται ςτην αρμϐδια
Διαχειριςτικό Αρχό που υπϋβαλε το αύτημα. Σα ερωτόματα δεικτών του ΕΚΣ που απαντώνται απϐ την ΕΤΕΚΣ, κοινοποιοϑνται ςτην ΕΤΑ ωσ αρμϐδιασ υπηρεςύασ για την
εφαρμογό του Ενιαύου υςτόματοσ Παρακολοϑθηςησ των Δεικτών 2014 – 2020. τισ
περιπτώςεισ που οι απαντόςεισ ςτα αιτόματα απαιτοϑν ενϋργεια απϐ το ΟΠ, διαβιβϊζονται απϐ ΕΤΑ/ΕΤΕΚΣ ςτο ΟΠ και ςτη ςυνϋχεια οι τελικϋσ απαντόςεισ προωθοϑνται απϐ τον υπεϑθυνο Helpdesk του ΟΠ ςτισ αρμϐδιεσ ΔΑ.
Οι απαντόςεισ των αρμϐδιων Τπηρεςιών ΕΤΑ/ΕΤΕΚΣ ςτα υποβαλλϐμενα ερωτόματα των ΔΑ μϋςω τησ διαδικαςύασ Helpdesk εύναι δεςμευτικϋσ προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η ορθό χρόςη και μϋτρηςη δεικτών με ςκοπϐ την αποτελεςματικό ςυνειςφορϊ των
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δεικτών ςτουσ ςτϐχουσ και τισ προτεραιϐτητεσ του κϊθε Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ.
το πλαύςιο ολοκλόρωςησ του νϋου ΟΠ 2014 – 2020, θα αναμορφωθεύ η διαδικαςύα
ειςαγωγόσ και διαχεύριςησ των δεικτών ςτο Πληροφοριακϐ ϑςτημα.
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7.
7.1

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΙΚΤΡΨΗ
Μηχανιςμόσ εξαςφϊλιςησ ποιότητασ δεδομϋνων και ςτατιςτικόσ επικύρωςησ ςτα Προγρϊμματα 2014 – 2020 (ΕΚΣ, ΕΣΠΑ, Σ)

Ο μηχανιςμϐσ εξαςφϊλιςησ τησ ποιϐτητασ και τησ ςτατιςτικόσ επικϑρωςησ των δεδομϋνων ςτα ςυγχρηματοδοτοϑμενα Προγρϊμματα τησ προγραμματικόσ περιϐδου 2014 –
2020, ςτοχεϑει ςτην αξιοπιςτύα των δεδομϋνων και τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ των
ςτατιςτικών πληροφοριών.
Ποιότητα δεδομϋνων ςτην περύπτωςη των ςυγχρηματοδοτοϑμενων Προγραμμϊτων,
ςημαύνει ϐτι ικανοποιοϑνται οι προϒποθϋςεισ που ϋχουν τεθεύ ςτο πλαύςιο του 2ου κριτηρύου τησ Γενικόσ αιρεςιμϐτητασ 7 για τουσ δεύκτεσ αποτελϋςματοσ και ςυγκεκριμϋνα
ςε ςχϋςη με τα παρακϊτω ςτοιχεύα :
1. η πηγό δεδομϋνων (φορϋασ, οντϐτητα απϐ ϐπου θα ςυλλϋγονται τα ςτοιχεύα για
κϊθε δεύκτη)
2. η φϑςη και το περιεχϐμενο των δεδομϋνων που θα ςυλλϋγονται
3. η μορφό και η θϋςη τησ αποθόκευςησ των δεδομϋνων
4. η επεξεργαςύα δεδομϋνων
Ο μηχανιςμϐσ αυτϐσ αποτελεύ μια ςϑνθετη διαδικαςύα που περιλαμβϊνει τισ παρακϊτω
ενϋργειεσ και ςτοιχεύα και αποτυπώνεται ςχηματικϊ ςτο ςχεδιϊγραμμα κατωτϋρω
Σα κύρια ςημεύα του προτεινόμενου μηχανιςμού εύναι :
1. Κατϊρτιςη Μνημονύου/ςυμφωνύασ ςυνεργαςύασ μεταξϑ τησ Εθνικόσ Αρχόσ υντονιςμοϑ και τησ ΕΛΣΑΣ με ςτϐχο την υποςτόριξη των Διαχειριςτικών Αρχών
ςτην κϊλυψη των απαιτόςεων των κριτηρύων τησ Γενικόσ Αιρεςιμϐτητασ 7 και τη
ςυνδρομό τουσ με κατϊλληλα δεδομϋνα, δεδομϋνου ϐτι η ΕΛΣΑΣ αναλαμβϊνει κϊθε
δϋουςα επικϑρωςη και ϋλεγχο των διαβιβαζϐμενων δεδομϋνων, ϐςον αφορϊ ςτη
ςυμμϐρφωςη προσ καθοριςμϋνη μεθοδολογύα, ταξινομόςεισ και πρϐτυπα, καθώσ
και ςτη ςυνολικό ποιϐτητα και ςυνϋπεια των δεδομϋνων.
Σο μνημόνιο υπεγρϊφη ςτισ 18.2.2016 μεταξύ τησ Ελληνικόσ τατιςτικόσ
Αρχόσ και τησ Εθνικόσ Αρχόσ υντονιςμού για το ΕΠΑ και εύναι διαθϋςιμο
ςτην ιςτοςελύδα: https://www.espa.gr/el/Pages/staticDeiktes.aspx
2. Επεξεργαςύα και ϋλεγχοσ οριςμών και μεθοδολογιών δεικτών που χρηςιμοποιούνται από διοικητικϋσ πηγϋσ και μητρώα με τη ςυνεργαςύα τησ Εθνικόσ Αρχόσ υντονιςμοϑ, των Διαχειριςτικών Αρχών και των διοικητικών πηγών δεδομϋνων και με ςτϐχο τη διαςφϊλιςη τησ ποιϐτητασ των δεδομϋνων. Η ενϋργεια αυτό
αποςκοπεύ ςτη ςυλλογό «ομοιϐμορφων» δεδομϋνων με βϊςη εναρμονιςμϋνεσ, κατϊλληλεσ και ακριβεύσ μεθοδολογύεσ. Επύςησ, εξετϊζεται η δυνατϐτητα ςχεδιαςμοϑ
των δεδομϋνων των διοικητικών πηγών, προκειμϋνου αυτϊ να καταςτοϑν καταλληλϐτερα για τουσ ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ των Ε.Π. 2014 – 2020, καθώσ ςτην περύπτωςη που οι ςτατιςτικϋσ βαςύζονται ςε δεδομϋνα απϐ διοικητικϋσ πηγϋσ, οι οριςμού και οι ϋννοιεσ που χρηςιμοποιοϑνται για διοικητικοϑσ ςκοποϑσ δεν προςεγγύζουν πϊντα τουσ οριςμοϑσ και τισ ϋννοιεσ που απαιτοϑνται για ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ των Προγραμμϊτων.
3. υμπλόρωςη του Δελτύου Σαυτότητασ Δεύκτη (Δ.Σ.Δ) κϊθε δεύκτη (βλ. ενϐτητα
7.2) και ειςαγωγό του ςτο ΟΠ απϐ τουσ φορεύσ που ϋχουν την ευθϑνη παρακολοϑθηςησ και απολογιςμοϑ του δεύκτη ςε εθνικϐ ό περιφερειακϐ επύπεδο ανεξαρτότωσ
απϐ το γεγονϐσ αν εύναι υπεϑθυνοι για τη ςυγκϋντρωςη των πρωτογενών δεδομϋνων που τροφοδοτοϑν τισ τιμϋσ του δεύκτη. Οι φορεύσ αυτού ενδεικτικϊ εύναι: Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ, υπηρεςύεσ που αποτελοϑν διοικητικϋσ πηγϋσ δεδομϋνων, φορεύσ
του Ελληνικοϑ τατιςτικοϑ υςτόματοσ, Δικαιοϑχοι, επιτελικϋσ δομϋσ Τπουργεύων
και Περιφερειών, ςυντονιςτικϋσ Τπηρεςύεσ του ΕΠΑ.
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4. ύναψη ςυμφωνιών ςυνεργαςύασ τησ ΕΑ με διοικητικϋσ πηγϋσ δεδομϋνων
και μητρώων με ςτϐχο την υποςτόριξη των Διαχειριςτικών Αρχών ςτην κϊλυψη
των απαιτόςεων τησ Γενικόσ Αιρεςιμϐτητασ 7 με τη δϋςμευςη για αποςτολό και διαβύβαςη δεδομϋνων με ςτϐχο τη χρόςη τουσ για ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ ςτο πλαύςιο
των ςυγχρηματοδοτοϑμενων Προγραμμϊτων 2014 - 2020. Η ενϋργεια αυτό προϒποθϋτει τη ςυνεργαςύα τησ ΕΑ με τισ διοικητικϋσ πηγϋσ ϋτςι ώςτε να διαςφαλύζεται
η ποιϐτητα των δεδομϋνων ςτη βϊςη των απαιτόςεων τησ Γενικόσ Αιρεςιμϐτητασ 7.
5. Η οριςτικοπούηςη και επικύρωςη των Δελτύων Σαυτότητασ Δεύκτη αποτελεύ
βαςικϐ ςημεύο του μηχανιςμοϑ και γύνεται απϐ τισ Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ ςε ςυνεργαςύα με την ΕΑ και τουσ αρμϐδιουσ φορεύσ παροχόσ δεδομϋνων ςε ςυνϋχεια τησ
επεξεργαςύασ και του ελϋγχου των ςτοιχεύων που ϋχουν ειςαχθεύ ςτα εγκεκριμϋνα
Προγρϊμματα.
6. χεδιαςμόσ ερευνών με κατϊλληλη επιλογό δεύγματοσ και μεθοδολογύασ
(κοινού δεύκτεσ μακροπρόθεςμων αποτελεςμϊτων ΕΚΣ). Η ενϋργεια υλοποιεύται ςτο πλαύςιο τησ ςυμφωνύασ ςυνεργαςύασ μεταξϑ τησ Εθνικόσ Αρχόσ υντονιςμοϑ (ΕΤΑ και ΕΤΕΚΣ) και τησ ΕΛΣΑΣ.
7. χεδιαςμόσ ερευνών με κατϊλληλη επιλογό δεύγματοσ και μεθοδολογύασ
(ΕΣΠΑ). ημεύο αναφορϊσ για την ενϋργεια αυτό αποτελεύ το Πλϊνο Αξιολϐγηςησ
και οι ανϊγκεσ που προκϑπτουν απϐ αυτϐ. Για την ενϋργεια αυτό απαιτεύται η ςυνεργαςύα των Διαχειριςτικών Αρχών και τησ ΕΤΑ καθώσ και να τεκμηριώνεται
ϊρτια ο ςχεδιαςμϐσ των ερευνών, η επιλογό των δειγμϊτων και η μϋθοδοσ εκτύμηςησ.
8. Ϊλεγχοσ, επανεξϋταςη και αναθεώρηςη δεδομϋνων δεικτών αποτελϋςματοσ
ωσ προσ τισ πηγϋσ, τισ μεθοδολογύεσ και τισ εκτιμόςεισ με γνώμονα τη διαφϊνεια και την αξιοπιςτύα τησ ροόσ των ςτοιχεύων απϐ τισ Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ ςε ςυνεργαςύα με την ΕΑ και τουσ αρμϐδιουσ φορεύσ παροχόσ δεδομϋνων. Η εργαςύα αυτό αποςκοπεύ ςτην ςυνεχό βελτύωςη τησ ποιϐτητασ των δεδομϋνων με την ανϊληψη κατϊλληλών διορθωτικών ενεργειών ϋτςι ώςτε να καλϑπτονται ϐλα τα ςτϊδια
τησ αλυςύδασ παραγωγόσ δεδομϋνων των δεικτών των Προγραμμϊτων 2014 –
2020.
9.

Δημοςιοπούηςη δεδομϋνων και μεθοδολογιών απϐ τισ ςυντονιςτικϋσ υπηρεςύεσ
(ΕΤΑ, Μονϊδα Β΄ και ΕΤΕΚΣ) για δεύκτεσ αποτελϋςματοσ που ςυνδϋονται με
ςτρατηγικϋσ που εφαρμϐζονται οριζϐντια ςτα Ε.Π. τϐχοσ εύναι η ςυςτηματικό ενημϋρωςη ϐλων των εμπλεκομϋνων ςχετικϊ με τισ χρηςιμοποιοϑμενεσ μεθοδολογύεσ,
τισ πηγϋσ των δεδομϋνων, τα κριτόρια ποιϐτητασ των δεδομϋνων και τα λοιπϊ ςτοιχεύα που αφοροϑν τη ςτατιςτικό επικϑρωςη των δεδομϋνων.
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Μνημϐνιο/ςυμφωνύα ςυνεργαςύασ τησ ΕΑ
με την ΕΛΣΑΣ

ΜΗΦΑΝΙΜΟ ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΙΚΤΡΨΗ

Επεξεργαςύα και ϋλεγχοσ οριςμών και μεθοδολογιών δεικτών
που χρηςιμοποιοϑνται απϐ διοικητικϋσ πηγϋσ και μητρώα

υμπλόρωςη του Δελτύου Σαυτϐτητασ Δεύκτη και
ειςαγωγό του ςτο ΟΠ

ϑναψη ςυμφωνιών ςυνεργαςύασ τησ ΕΑ με διοικητικϋσ
πηγϋσ δεδομϋνων και μητρώα

Οριςτικοπούηςη και επικϑρωςη Δελτύων Σαυτϐτητασ Δεύκτη

χεδιαςμϐσ ερευνών με κατϊλληλη επιλογό δεύγματοσ και
μεθοδολογύασ (ΕΚΣ)

χεδιαςμϐσ ερευνών με κατϊλληλη επιλογό δεύγματοσ και
μεθοδολογύασ (ΕΣΠΑ)

Ϊλεγχοσ, επανεξϋταςη και αναθεώρηςη δεδομϋνων δεικτών
αποτελϋςματοσ (πηγών, μεθοδολογιών, εκτιμόςεων)

Δημοςιοπούηςη δεδομϋνων και μεθοδολογιών απϐ τισ
ςυντονιςτικϋσ υπηρεςύεσ (ΕΤΑ, Μονϊδα Β΄ και ΕΤΕΚΣ) για
δεύκτεσ αποτελϋςματοσ που ςυνδϋονται με ςτρατηγικϋσ
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7.2

Πρότυπο Δελτύο Σαυτότητασ Δεύκτη (ΔΣΔ)

Σο πρϐτυπο Δελτύο Σαυτότητασ Δεύκτη διαμορφώθηκε με βϊςη τισ απαιτόςεισ τησ
γενικόσ αιρεςιμϐτητασ 7 για την παρακολοϑθηςη των δεικτών. Με βϊςη την αιρεςιμϐτητα, οι απαιτόςεισ πρϋπει να εφαρμϐζονται για κϊθε δεύκτη ξεχωριςτϊ. Η 2η ενϐτητα
του ΔΣΔ αναφϋρεται ςτα κριτόρια ποιϐτητασ δεικτών τησ γενικόσ αιρεςιμϐτητασ 7.
το Δελτύο Σαυτϐτητασ Δεύκτη ςυμπληρώνεται, για κϊθε δεύκτη, ο οριςμϐσ και η μεθοδολογύα μϋτρηςόσ του. Σο ΔΣΔ ςυμπληρώνεται και ειςϊγεται ςτο ΟΠ ΕΠΑ, υποχρεωτικϊ για ϐλουσ τουσ δεύκτεσ των εγκεκριμϋνων Ε.Π. (για κϊθε κωδικϐ δεύκτη). Αντύςτοιχα, για κϊθε νϋο δεύκτη που προτεύνεται και προκειμϋνου να ςυμπεριληφθεύ ςτον πυρόνα του ΟΠ, η Διαχειριςτικό Αρχό ςυμπληρώνει ΔΣΔ και ακολουθεύ τη διαδικαςύα του
HELPDESK.
Σα ΔΣΔ που αφοροϑν ςτουσ κοινοϑσ δεύκτεσ (common indicators) ςυμπληρώνονται ωσ
πρϐτυπο απϐ την ΕΑ (ΕΤΑ/Β και ΕΤΕΚΣ/Γ). Σο ΔΣΔ μπορεύ να τροποποιεύται/ςυμπληρώνεται ςε ςυνεργαςύα με την ΕΑ, ςτο πλαύςιο τησ εφαρμογόσ του Ενιαύου
υςτόματοσ Πρακολοϑθηςησ των δεικτών του ΕΠΑ. Κϊθε ΔΣΔ εύναι διαθϋςιμο ςτο
ΟΠ ΕΠΑ προσ προβολό ςε ϐλα τα ςτϊδια ςυμπλόρωςησ των εντϑπων του ΔΕ μϋςω
ΟΠ που αφοροϑν παρακολοϑθηςη δεικτών, τϐςο απϐ τουσ Δικαιοϑχουσ ϐςο και απϐ
τη Διαχειριςτικό Αρχό.

ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΕΙΚΣΗ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΕΙΚΣΨΝ ΕΠΑ 2014-2020

ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΕΙΚΣΗ

[ΕΚΔΟΗ 3, ΙΟΤΝ 2017]

ΜΕΣΡΗΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΠΕΔΙΨΝ

1

ΑΡΙΘΜΟ CCI ΣΟΤ Ε.Π.

ΤΜΠΛΗΡΨΝΕΣΑΙ Η ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠ ΠΟΤ ΕΝΣΑΕΣΑΙ Ο ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗΝ SFC2014

2

ΚΨΔΙΚΟ (ID) ΔΕΙΚΣΗ ΣΗ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ SFC2014

ΟΡΙΖΕΣΑΙ Ο ΚΨΔΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΒΑΕΙ ΣΗ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΗ
ΣΗ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ SFC2014 [ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠ]
ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ ΔΕΙΚΣΗ, Η ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΔΙΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΟΠ

3

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ (SFC2014)

ΤΜΠΛΗΡΨΝΕΣΑΙ ΟΠΨ ΑΚΡΙΒΨ ΕΦΕΙ ΠΕΡΙΛΗΥΘΕΙ ΣΗΝ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ SFC2014 [ΠΕΔΙΟ:"ΔΕΙΚΣΗ", ΠΙΝΑΚΕ 3,4,5]

4

ΚΨΔΙΚΟ (ID) ΜΟΝΑΔΙΚΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΟ ΟΠ
ΕΠΑ

ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΑΠΟ ΕΤ ΟΠ

5

ΕΙΔΟ ΔΕΙΚΣΗ

ΤΜΠΛΗΡΨΝΕΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

6

ΠΟΟΣΙΚΟ/ΠΟΙΟΣΙΚΟ/ΠΟΟΣΙΚΟ ΜΗ
ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΟ

7

ΣΑΜΕΙΟ

ΟΡΙΜΟ , ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
8

[ΕΣΠΑ, ΣΑΜΕΙΟ ΤΝΟΦΗ, ΕΚΣ/ΠΑΝ, ΕΣΘΑ]
ΚΑΣΑΓΡΑΥΕΣΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟ ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ. ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ.
ΕΑΝ ΟΙ ΜΕΣΡΗΕΙ ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΜΕ ΕΡΕΤΝΑΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ, ΓΙΝΕΣΑΙ ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΙ ΒΑΙΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ ΣΗ
Η/ΚΑΙ ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ ΦΕΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΥΟ.
ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΜΑΚΡΟΠΟΘΕΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ ΣΟΤ ΕΚΣ ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΘΑ ΚΑΛΤΥΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΕΚΣ ΜΕ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΦΕΣΙΚΨΝ ΔΕΜΕΤΕΨΝ ΣΟΤ ΦΕΔΙΟΤ
ΔΡΑΗ.
ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ, ΤΜΠΛΗΡΨΝΕΣΑΙ Ο ΟΡΙΜΟ ΟΠΨ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΣΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ ΔΕΙΚΣΨΝ.
ΕΑΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΕΚΣΕΝΕΣΕΡΗ ΑΝΑΛΤΗ, ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ ΦΕΣΙΚΟ ΑΡΦΕΙΟ
[ΠΕΔΙΟ 37]
ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΤΜΠΛΗΡΨΝΕΣΑΙ ΒΑΕΙ
ΣΨΝ ΟΡΙΜΨΝ ΣΗ ΚΑΘΕ ΔΑ.
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ΑΠΟΣΤΠΨΝΕΣΑΙ ΚΑΣ’ΑΡΦΗΝ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΤ ΕΙΦΕ ΔΙΑΜΟΡΥΨΘΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ ΣΗΝ ΕΠΙΗΜΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ. [ΑΡΦΙΚΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΤΜΠΛΗΡΨΗ ΣΟΤ ΠΕΔΙΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΟΡΙΜΨΝ ΕΙΔΙΚΨΝ ΔΕΙΚΣΨΝ ΣΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ]
9

ΗΜ/ΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΕΛΣΙΟΤ ΑΠΟ TH ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ ΣΗΝ ΕΑ

10

ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΣΟΤ
ΔΕΛΣΙΟΤ

ΟΝΟΜ/ΝΤΜΟ, ΙΔΙΟΣΗΣΑ, ΣΗΛ, EMAIL.

11

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

[ΕΛΛΕΙΧΕΙ, ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ , ΕΙΔΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΛΠ]

12

ΤΠΟΘΕΕΙ ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΣΨΝ ΣΙΜΨΝ ΒΑΗ Η/ΚΑΙ ΣΟΦΟΤ

[ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΔΕΙΚΣΨΝ ΕΚΡΟΨΝ
ΠΟΤ ΤΝΔΕΟΝΣΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑ 'PHASING' H ΜΕΣΑΥΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007-2013]

13

ΤΠΟΘΕΕΙ ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΣΟΤ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΤ ΚΟΣΟΤ [UNIT COST]

ΤΜΠΛΗΡΨΝΕΣΑΙ ΓΙΑ ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΨΝ ΔΙΝΟΝΣΑΙ ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΝΑ Ε.Π.:
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΟ ΚΟΙΝΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ = ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΤ ΤΝΔΕΕΣΑΙ ΜΕ ΣΟ ΔΕΙΚΣΗ/ ΣΟΦΟ ΚΟΙΝΟΤ ΔΕΙΚΣΗ
[Ε ΕΠ, ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Η ΑΞΟΝΑ]
ΗΜΕΙΨΝΕΣΑΙ Η ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΦΕΙ ΣΟ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ

14

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

(ΠΦ ΑΡΙΘΜΟ, ΠΟΟΣΟ, ΕΤΡΨ, ΕΚ. ΕΤΡΨ, ΑΣΟΜΑ, ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΑ )

ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΗ.

ΑΥΟΡΑ ΣΗ ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ
ΠΡΟΟΔΟΤ ΑΠΌ ΣΗΝ ΠΡΨΣΟΓΕΝΗ ΠΗΓΗ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ.
ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ ΑΝ Ο ΔΕΙΚΣΗ ΤΛΛΕΓΕΣΑΙ Ε ΕΣΗΙΑ, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Η ΑΛΛΗ
ΒΑΗ, Η Η ΦΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ Η ΣΟ ΕΣΟ /ΕΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΣΨΝ ΠΡΨΣΟΓΕΝΨΝ
ΣΟΙΦΕΙΨΝ.

15

16

ΠΗΓΗ - ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ
ΠΡΨΣΟΓΕΝΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ

ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ α. Ο ΥΟΡΕΑ ΌΠΨ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΣΗΝ SFC2014 ΚΑΙ Β.
ΕΑΝ ΤΠΑΡΦΕΙ Η ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ [ΕΚΣΟ ΟΠ ΕΠΑ] ΠΟΤ ΚΑΣΑΦΨΡΟΤΝΣΑΙ ΣΑ ΣΟΙΦΕΙΑ.
ΓΙΑ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ: ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ ΑΝΙΦΝΕΤΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ (TRACEABLE INFORMATION) , ΏΣΕ ΝΑ ΔΙΔΕΣΑΙ ΣΗΝ ΔΑ
ΚΑΙ ΕΑ Η ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΨΗ ΣΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΤΠΣΕΙ ΑΥΨ ΕΑΝ ΤΥΙΣΑΣΑΙ ΜΗΦΑΝΙΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΜΕΣΡΗΗ
ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ

17

ΠΗΓΗ - ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΕΛΕΦΟ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ
[ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ, ΘΕΗ, EMAIL, ΣΗΛΕΥΨΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ]

ΓΙΑ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ.

18

ΠΗΓΗ - WEBLINK ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ (ΠΦ ΓΙΑ ΕΚΘΕΕΙ ΠΟΤ ΔΗΜΟΙΕΤΟΝΣΑΙ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ)

ΓΙΑ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ: ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΠΟΤ ΕΝΔΕΦΟΜΕΝΨ ΝΑ ΔΗΜΟΙΕΤΟΝΣΑΙ ΣΑ ΣΟΙΦΕΙΑ

19

20

21

ΑΘΡΟΙΗ

ΕΠΙΣΡΕΠΟMΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΘΡΟΙΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ

ΑΠΟΣΤΠΨΝΕΣΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟ ΑΘΡΟΙΗ ΣΨΝ ΣΙΜΨΝ ΠΡΟΟΔΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΑΣΨΣΕΡΟ ΔΙΑΘΕΙΜΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΝ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ, ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ, Ε ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΠ.
ΓΙΝΕΣΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΗ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΘΡΟΙΗ ΣΨΝ ΣΙΜΨΝ ΣΟΤ
ΔΕΙΚΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΖΕΣΑΙ ΕΩΝ Ο ΔΕΙΚΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΘΡΟΙΣΕΙ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΑ Η ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΑΠΟ ΣΗ ΔΑ Η ΑΛΛΟ ΥΟΡΕΑ
ΤΜΠΛΗΡΨΝΕΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ [ΠΟΛΛΑΠΛΕ ΣΙΜΕ]
ΗΜΕΙΨΝΕΣΑΙ Η ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΠΟΤ ΑΠΟΘΗΚΕΤΟΝΣΑΙ ΣΑ ΣΟΙΦΕΙΑ
ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ('ΟΠ ΕΠΑ, 'ΠΚΕ') . Ε ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΟΠΟΤ ΑΠΟΘΗΚΕΤΟΝΣΑΙ ΠΡΨΣΟΓΕΝΨ ΚΑΙ Ε ΑΛΛΗ ΒΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΟΠ ΕΠΑ Η ΠΚΕ, ΑΤΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 7
22

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΨΝΕΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
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ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΑΝ ΟΙ ΣΙΜΕ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΣΑΙ ΔΕΟΝΣΨ ΑΠΟ ΣΙ ΠΡΑΞΕΙ ΠΟΤ
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙ (Η ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕ ΕΚΡΟΕ) ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
ΓΙΝΕΣΑΙ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ε ΑΝΑΛΤΕΙ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η Ε ΕΚΣΙΜΗΕΙ ΣΗ ΔΑ
ΠΡΟΔΙΟΡΙΖΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΕΣΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ ΠΟΤ ΤΝΔΕΕΣΑΙ Ο ΔΕΙΚΣΗ
[ΦΟΛΙΑ]
ΑΥΗΝΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
[ΝΑΙ/ΌΦΙ/ΔΕΝ ΠΑΡΕΦΟΝΣΑΙ ΕΚΣΙΜΗΕΙ]
ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΨΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΕ ΑΝ Η ΕΠΙΣΕΤΞΗ Η ΜΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΦΟΤ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΤΜΗΣΗ, ΔΗΛ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΒΑΗ ΠΡΟ ΣΗΝ
ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΟΦΟΤ ΤΠΟΔΗΛΨΝΕΙ ΜΕ ΑΥΗΝΕΙΑ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
ΠΡΟ ΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΘΤΜΗΣΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΑΤΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΘΤΜΗΣΗ Η ΟΦΙ.
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΝΑ ΤΠΑΡΦΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΑΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΣΑ ΠΟΟΝ Η ΜΕΣΑΒΟΛΗ (ΑΤΞΗΗ Η ΜΕΙΨΗ) ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΕΤΝΟΪΚΟ Η ΔΤΜΕΝΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ε ΑΝΑΛΤΕΙ
ΣΗ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η Ε ΕΚΣΙΜΗΕΙ ΣΗ ΔΑ
[ΦΟΛΙΑ]
23

24

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΙΚΤΡΨΗ

ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ

ΤΜΠΛΗΡΨΝΕΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΤΜΠΛΗΡΨΝΕΣΑΙ ΚΤΡΙΨ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΔΕΙΚΣΨΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
ΠΟΤ ΜΕΣΡΨΝΣΑΙ ΜΕΨ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ-ΕΡΕΤΝΨΝ (ΠΦ ΕΚΣ)
ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ :ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΦΕΣΙΚΟ ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΕΕ, ΠΑΡΕΦΕΣΑΙ ΜΙΑ
ΕΚΣΙΜΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΑΝ Ο ΔΕΙΚΣΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΣΑΙ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΕ ΣΙΜΕ
ΣΟΤ ΔΕΙΓΜΑΣΟ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟ Ε ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΛΙΗ ΣΙΜΨΝ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΥΟΡΕΨΝ Η ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ (ΔΗΛ. Η ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΨΝ ΣΙΜΨΝ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΨΝ ΜΕΜΟΝΨΜΕΝΨΝ ΣΙΜΨΝ ΣΟ
ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ).

25

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΑΞΗ

[ΝΑΙ/ΌΦΙ]

26

ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ ΑΡΦΕΙΑ

(ΠΦ ΠΙΝΑΚΕ , ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ ΚΛΠ)

Για τουσ δεύκτεσ του ΕΚΣ, και ειδικϐτερα για τουσ δεύκτεσ αποτελϋςματοσ ΕΚΣ που μετρώνται με αντιπροςωπευτικϊ δεύγματα, η ςτατιςτικό επικϑρωςη γύνεται με ςυντονιςμϐ τησ ΕΤΕΚΣ/Γ’ «Μονϊδα Αξιολϐγηςησ».
ϑμφωνα με τη δϋςμευςη του Μνημονύου υνεργαςύασ, τα ςχϋδια των ςυμπληρωμϋνων
δελτύων αποςτϋλλονται απϐ την ΕΑ ςτην ΕΛΣΑΣ για ϋλεγχο, ςχολιαςμϐ και επικϑρωςό τουσ και ςτην ςυνϋχεια οι Δ.Α. τα ειςϊγουν ςτο ΟΠ ΕΠΑ, ςε ςυνεργαςύα με την
ΕΑ και την ΕΤΟΠ.
Ϊωσ το Δεκϋμβριο του 2016, ϋχουν αποςταλεύ ςτην Εθνικό Αρχό υντονιςμοϑ τα δελτύα
ταυτϐτητασ δεικτών (ms excel) που αποτυπώνονται ςτην κατανομό του κατωτϋρω πύνακα. υμπληρωματικϊ, ο πύνακασ περιλαμβϊνει τον αντύςτοιχο αριθμϐ (ID) δεικτών
που ϋχει οριςθεύ ςτα εγκεκριμϋνα Ε.Π. 2014-2020 (ΕΣΠΑ,ΕΚΣ,Σ,ΠΑΝ). ημειώνεται ϐτι
τα δελτύα των κοινών δεικτών ΕΣΠΑ/Σ/ΕΚΣ καταρτύζονται ςε πρώτη φϊςη απϐ την
ΕΑ (ΕΤΑ/ΕΤΕΚΣ).
84

ΠΙΝΑΚΑ 12 - Δελτύα Σαυτότητασ Δεικτών που ϋχουν αποςταλεύ ςτην ΕΑ (Δεκ.
2016)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠ Ανταγωνιςτικϐτητα
Επιχειρηματικϐτητα και
Καινοτομύα

ΑΡ. ΔΕΛΣΙΨΝ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΑΛΕΙ ΑΠΟ Δ.Α.
Ε ΕΤΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟ

ΑΡ. ΔΕΙΚΣΨΝ Ε ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Ε.Π. ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟ*

ΔΕΛΣΙΑ ΕΣΠΑ /ΣΑΜ.
ΤΝΟΦΗ

ΑΡ. (IDs) δεικτών ΕΣΠΑ
(ΚΑΙ ΣΑΜ. ΤΝΟΦΗ
ΣΟ ΤΜΠΕΠΕΡΑΑ)

-17 Αποτελϋςματοσ ,

-5 αποτελϋςματοσ,

-29 Εκροών (17 κοινού, 12 ειδικού)
(3 δελτύα ΣΒ ϋχουν
ςυμπληρωθεύ κοινϊ για
ΕΚΣ/ ΕΣΠΑ)

-12 εκροών (3 δελτύα ΣΒ ϋχουν ςυμπληρωθεύ κοινϊ
ΕΚΣ/ ΕΣΠΑ)

+2 εκροών νϋοι για
προςθόκη ςτο ΕΠ
ΕΠ Τποδομϋσ Μεταφορών,
Περιβϊλλον και Αειφϐροσ
Ανϊπτυξη

ΔΕΛΣΙΑ ΕΚΣ/ΠΑΝ

-23 ειδικού αποτελϋςματοσ ΕΣΠΑ και Σ
(εκκρεμούν οι δεύκτεσ
ΣΒ),

AΡ. (IDs) ΔΕΙΚΣΨΝ ΕΚΣ
(ΚΑΙ ΠΑΝ ΣΟ ΕΠΑΝΑΔΒΜ)

-17 ειδικού αποτελϋςμα- -5 αποτελϋςματοσ (2 κοιτοσ,
νού, 3 ειδικού),
-29 εκροών (17 κοινού,
12 ειδικού)

-12 εκροών (4 κοινού,8
ειδικού)

+1 νϋοσ για προςθόκη ςτο ΕΠ

[δεν απαιτεύται]

-30 εκροών (16 κοινού,14 ειδικού)
(εκκρεμούν οι δεύκτεσ
ΣΒ)

-16 ειδικού αποτελϋςματοσ ΕΣΠΑ
-28 ειδικού αποτελϋςματοσ Σ

-

-34 εκροών (16 κοινού,
18 ειδικού)

+πρόταςη 2 νϋων για
προςθόκη ςτο ΕΠ
ΕΠ Ανϊπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικοϑ, Εκπαύδευςη
και Δια Βύου Μϊθηςη

[δεν απαιτεύται]

-12 κοινού αποτελϋςματοσ ΠΑΝ και

-

-9 αποτελϋςματοσ
ΕΚΣ (2 κοινού, 7
ειδικού)
ΕΠ Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα

-20 αποτελϋςματοσ ΕΚΣ (2
κοινού,18 ειδικού),
-29 εκροών ΕΚΣ

-4 ειδικού αποτελϋςματοσ,

-11 ειδικού αποτελϋςματοσ,

-4 ειδικού αποτελϋςματοσ,

-11 ειδικού εκροών

-24 ειδικού εκροών

-11 ειδικού εκροών

ΕΠ Σεχνικό Βοόθεια

-12 κοινού αποτελϋςματοσ
ΠΑΝ

-7 ειδικού αποτελϋςματοσ,

-11 ειδικού αποτελϋςματοσ,
-24 ειδικού εκροών

-8 ειδικού αποτελϋςματοσ,
-8 ειδικού εκροών

-8 ειδικού εκροών
ΠΕΠ Ανατολικόσ Μακεδονύασ -Θρϊκησ

-20 ειδικού αποτελϋςματοσ,
+ 2 νϋοι εκροών ΕΣΠΑ
για προςθόκη ςτο ΕΠ

ΠΕΠ Κεντρικόσ Μακεδονύασ

-24 ειδικού αποτελϋςματοσ
(Ο Σ1309 ϋχει υποβληθεύ ςτο αρχεύο εκροών
ενώ εύναι αποτελϋςματοσ, δεν προςμετρϊται
εδώ),

-20 ειδικού αποτελϋςμα- -6 ειδικού αποτελϋςματοσ,
τοσ,
-11 εκροών (3 κοινού, 8
-36 εκροών (21 κοινού,15 ειδικού)
ειδικού)
-24 ειδικού αποτελϋςμα- -10 ειδικού αποτελϋςματοσ,
τοσ,
-8 εκροών (3 κοινού, 3 ειδι-26 εκροών (21 κοινού, 5 κού)
ειδικού)

-27 εκροών (22 κοινού,
5 ειδικού)
(Ϊχουν ςυμπληρωθεύ 2
δελτύα CO01, το ϋνα
για ϋργα κοινωνικών
επιχειρόςεων τησ
επ.πρ. 9α)
ΠΕΠ Θεςςαλύασ

-18 ειδικού αποτελϋςματοσ

-27 ειδικού αποτελϋςμα- -5 αποτελϋςματοσ (4 κοιτοσ,
νού, 1 ειδικϐσ),
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-34 εκροών (26 κοινού, 8 -8 εκροών (6 κοινού, 2 ειδιειδικού)
κού)
ΠΕΠ Ηπεύρου

-22 ειδικού αποτελϋςματοσ,

4 εκροών (Σ.Β.)

-12 ειδικού εκροών
(εκκρεμούν οι κοινού)
ΠΕΠ Δυτικόσ Ελλϊδασ

-23 ειδικού αποτελϋςματοσ

-22 ειδικού αποτελϋςμα- -8 αποτελϋςματοσ (1 κοιτοσ,
νϐσ, 7 ειδικού),
-33 εκροών (21 κοινού,
12 ειδικού)

-6 ειδικοϑσ αποτελϋςματοσ

-23 ειδικού αποτελϋςμα- -9 αποτελϋςματοσ (3 κοιτοσ
νού, 6 ειδικού)
-35 εκροών (23 κοινού,
12 ειδικού)

ΠΕΠ Δυτικόσ Μακεδονύασ

-12 εκροών (5 κοινού, 4
ειδικού)

-17 ειδικού αποτελϋςματοσ,

-4 αποτελϋςματοσ
(1 κοινϐσ, 3 ειδικού),

-17 ειδικού αποτελϋςμα- -4 αποτελϋςματοσ
τοσ,
(1 κοινϐσ, 3 ειδικού),

-33 εκροών (23 κοινού,
10 ειδικού)
(εκκρεμούν οι εκροϋσ
ΣΒ)

-6 εκροών (3 κοινού,
3 ειδικού)

-39 εκροών (23 κοινού,
16 ειδικού)

ΠΕΠ τερεϊσ Ελλϊδασ

-6 εκροών (3 κοινού, 3 ειδικού)

-22 ειδικού αποτελϋςμα- -7 αποτελϋςματοσ (1 κοιτοσ
νϐσ, 6 ειδικού)
-35 εκροών (18 κοινού, ,
17 ειδικού)

ΠΕΠ Πελοποννόςου

-15 εκροών (4 κοινού, 11
ειδικού)

-24 ειδικού αποτελϋςματοσ

-13 εκροών (6 κοινού, 7
ειδικού)

-24 ειδικού αποτελϋςμα- -7 αποτελϋςματοσ (4 κοιτοσ,
νού, 3 ειδικού)
-31 εκροών (22 κοινού, 9 -11 εκροών (7 κοινού, 4
ειδικού)
ειδικού)

ΠΕΠ Ιονύων Νόςων

-20 ειδικού αποτελϋςματοσ

-20 ειδικού αποτελϋςμα- -9 αποτελϋςματοσ (4 κοιτοσ,
νού, 5 ειδικού),
-35 εκροών (21 κοινού,
14 ειδικού)

ΠΕΠ Βορεύου Αιγαύου

-22 ειδικού αποτελϋςματοσ

-16 εκροών (5 κοινού, 12
ειδικού)

-22 ειδικού αποτελϋςμα- -7 αποτελϋςματοσ (4 κοιτοσ,
νού, 3 ειδικού)
-28 εκροών (22 κοινού, 6 -11 εκροών (7 κοινού, 4
ειδικού)
ειδικού)

ΠΕΠ Κρότησ

-19 ειδικού αποτελϋςματοσ

-19 ειδικού αποτελϋςμα- -8 ειδικού αποτελϋςματοσ,
τοσ,
-11 εκροών (4 κοινού, 7
-29 εκροών (21 κοινού, 7 ειδικού)
ειδικού)

ΠΕΠ Αττικόσ

-20 ειδικού αποτελϋςματοσ (καλύπτονται
όλοι εκτόσ τουΣ3265. Ο
Σ3263 ςυμπεριλαμβϊνεται 2 φορϋσ ςτο
υποβληθϋν αρχεύο.)

-21 ειδικού αποτελϋςμα- - 8 ειδικού αποτελϋςματοσ
τοσ
-7 εκροών (5 κοινού, 2 ειδι-29 εκροών (22 κοινού, 7 κού)
ειδικού)

ΠΕΠ Νοτύου Αιγαύου

-21 ειδικού αποτελϋςματοσ

-21 ειδικού αποτελϋςμα- -7 αποτελϋςματοσ (4 κοιτοσ
νού, 3 ειδικού)
-12 εκροών (5 κοινού, 7
-30 εκροών (21 κοινού, 9 ειδικού)
ειδικού)

το ΟΠ ΕΠΑ ϋχει διαμορφωθεύ ςχετικό λειτουργύα (Οριςμϐσ δεύκτη ΟΠ -Βοηθητικϋσ
Εργαςύεσ) που ςυνδϋεται με τα ΔΣΔ (βλ. οθϐνεσ ενδεικτικϊ κατωτϋρω). Για κϊθε δεύκτη
ΕΠ επιςυνϊπτεται μύα φορϊ το δελτύο ταυτϐτητασ δεύκτη (και κϊθε ϋκδοςη αυτοϑ) και
εύναι διαθϋςιμο κϊθε φορϊ που χρηςιμοποιεύται ο ύδιοσ δεύκτησ ςε οποιοδόποτε Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα – Ωξονα Προταραιϐτητασ - Σαμεύο - Κατηγορύα Περιφϋρειασ - Ειδικϐ τϐχο.
Για τουσ κοινούσ δεύκτεσ ΕΚΣ, ΕΣΠΑ, και Σαμεύου υνοχόσ τα Δελτύα Σαυτϐτητασ Δεικτών ςυμπληρώνονται απϐ τισ ΕΤΑ και ΕΤΕΚΣ και αποςτϋλλονται ςτην ΕΤΟΠ,
προκειμϋνου να ειςαχθοϑν ςτο ΟΠ και να εύναι διαθϋςιμα ςτισ Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ
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των Προγραμμϊτων και τουσ Δικαιοϑχουσ των πρϊξεων. Η ΔΑ κϊθε Ε.Π. εχει την ευθϑνη
ςυμπλόρωςησ και ειςαγωγόσ ςτο ΟΠ των ΔΣΔ ϐλων των ειδικών δεικτών.

7.3

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 -

Δεύκτεσ ΕΠ - Επιςύναψη Δελτύων Σαυτότητασ Δεύκτη-ΟΠ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 -

Δεύκτεσ ΕΠ / Επιςύναψη Δελτύων Σαυτότητασ Δεύκτη-ΟΠ

Αξιολόγηςη πηγών δεδομϋνων για τουσ δεύκτεσ αποτελϋςματοσ

Βαςικϐσ ςτϐχοσ τησ αξιολϐγηςησ των πηγών εύναι να εκτιμηθεύ απϐ την ΕΤΑ/Β’ εϊν
πληρεύται το κριτόριο τησ ςτατιςτικόσ επικϑρωςησ (ςτο πλαύςιο εφαρμογόσ του ςχεδύου δρϊςησ εκπλόρωςησ τησ γενικόσ εκ των προτϋρων αιρεςιμϐτητασ 7) για κϊθε δεύκτη
αποτελϋςματοσ των Ε.Π. και να διενεργηθεύ πρϐςθετοσ ϋλεγχοσ αξιοπιςτύασ και ποιϐτη87

τασ των δεικτών με πηγϋσ εκτϐσ EUROSTAT/ΕΛΣΑΣ/φορϋων του Ελληνικοϑ τατιςτικοϑ υςτόματοσ.
Επιπλϋον, η ανϊλυςη ςτοχεϑει ςτη διερεϑνηςη τησ ϑπαρξησ ό μη μηχανιςμών παρακολοϑθηςησ μϋςω των οπούων θα εύναι περιοδικϊ διαθϋςιμεσ ςτην ΕΑ και ςτισ Δ.Α. οι τιμϋσ προϐδου των δεικτών αποτελϋςματοσ και ςτην αξιολϐγηςη τησ δυνατϐτητασ των
Δ.Α. για υποβολό των απαιτοϑμενων ςτοιχεύων τησ προϐδου των δεικτών αποτελϋςματοσ για την κατϊρτιςη των Ετόςιων Εκθϋςεων Τλοπούηςησ των Ε.Π. και των Εκθϋςεων
προϐδου του ΕΠΑ 2014 2020. υμπληρωματικϊ, μϋςω αυτόσ τησ διαδικαςύασ εντοπύζονται οι περιπτώςεισ (ςε ςυνεργαςύα με τισ ΔΑ των ΕΠ) ϐπου απαιτεύται να γύνουν τεχνικϋσ διορθώςεισ ό/και να δοθοϑν διευκρινύςεισ επύ των πηγών των δεικτών αποτελϋςματοσ οι οπούεσ θα εξεταςτοϑν ςτο πλϊύςιο αναθεώρηςεων των Ε.Π.
7.3.1

Μεθοδολογύα αξιολόγηςησ των πηγών

Ακολουθεύται η εξόσ μεθοδολογύα:
 Η αξιολϐγηςη των πηγών διενεργεύται με βϊςη:
 τα ςτοιχεύα των δεικτών των εγκεκριμϋνων Ε.Π. ϐπωσ αυτϊ ϋχουν ειςαχθεύ ςτην
ηλεκτρονικό βϊςη ανταλλαγόσ δεδομϋνων με την ΕΕ (sfc2014),
 τα Δελτύα Σαυτϐτητασ Δεύκτη που ϋχουν υποβληθεύ απϐ τισ ΔΑ ςτην ΕΤΑ
 τισ διαπιςτώςεισ που ϋχει κϊνει η ΕΤΑ και η ΕΤΕΚΣ κατϐπιν τησ επεξεργαςύασ των Δελτύων Σαυτϐτητασ Δεικτών που ϋχουν υποβληθεύ.
 Αρχικϊ γύνεται μύα ποιοτικό κατϊταξη των δεικτών αποτελϋςματοσ ςε 9 κατηγορύεσ, με βϊςη την πηγό που ϋχει δηλωθεύ ςτο εγκεκριμϋνο Ε.Π. (ό/και την πηγό που προκϑπτει απϐ το δελτύο ταυτϐτητασ δεύκτη εϊν αυτό διαφοροποιεύται),
προκειμϋνου να εκτιμηθεύ η δυνατϐτητα τησ ςτατιςτικόσ τουσ επικϑρωςησ (βλ.
ενϐτητα 7.1):
- ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ THN ΕΛΣΑΣ ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΛ)
- ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ THN ΕUROSTAT
- ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΕΡΕΤΝΕ ΚΑΙ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΨΝ, ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΨΝ
- ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΤΝΔΤΑΜΟ ΠΗΓΨΝ
- ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚA ΔΕΔΟΜΕΝΑ [ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ] (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ
ΕΛ)
- ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΚΤΧΟΤΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ (ACTION PLAN)
- ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ
- ΑΑΥΗ ΠΗΓΗ
- ΟΠ ΕΠΑ
 Εξετϊζεται εϊν ϋχει υποβληθεύ ςτην ΕΤΑ το ΔΣΔ κϊθε δεύκτη.
 ε πηγϋσ εκτόσ τησ EUROSTAT/ΕΛΣΑΣ/αρχών και φορϋων Ελληνικού
τατιςτικού υςτόματοσ (ςϑμφωνα με την παρ. 2, αρθρ. 5 ΚΑΝ. ΕΚ
223/2009) διενεργεύται ϋνασ πρϐςθετοσ ϋλεγχοσ επικϑρωςησ-αξιοπιςτύασ και
μύα προκαταρτικό εκτύμηςη τησ ΕΤΑ εϊν υφύςταται φορϋασ ό μηχανιςμόσ
περιοδικόσ παρακολούθηςησ, εϊν μπορεύ να παρϋχεται ανιχνεύςιμη πλη88

ροφόρηςη και εϊν υπϊρχουν ενδεύξεισ ϐτι απαιτοϑνται αλλαγϋσ ςτην πηγό
ό/και ςτο δεύκτη.
Η διαδικαςύα που ακολουθόθηκε εύναι η εξόσ:
 Διεξόχθη μύα προκαταρκτικό αξιολόγηςη των πηγών απϐ την ΕΤΑ με
ςτοιχεύα τησ βϊςησ δεδομϋνων sfc2014 (δηλ. των εγκεκριμϋνων Ε.Π. απϐ την
Ε.Ε.) και τα υποβληθϋντα Δελτύα Σαυτϐτητασ Δεικτών. Η αξιολϐγηςη αυτό περιλαμβϊνεται αναλυτικϊ ςτουσ κατωτϋρω πύνακεσ, ανϊ δεύκτη και θεματικϐ ςτϐχο.
 τη ςυνϋχεια, ςτο πλαύςιο εργαςιών που προβλϋπονται ςτο Μνημϐνιο ςυνεργαςύασ ΕΑ/ΕΛΣΑΣ ζητεύται ςταδιακϊ για κϊθε θεματικϐ ςτϐχο ςυμπληρωματικό
εκτύμηςη – ςχολιαςμϐσ για κϊθε πηγό/δεύκτη απϐ την ΕΛΣΑΣ, καθώσ και διευκρινόςεισ απϐ τισ ΔΑ ϐπου απαιτεύται.
 Αξιολογεύται απϐ την ΕΤΑ αν απαιτοϑνται διορθώςεισ, προςαρμογϋσ, ό και
επικαιροπούηςη των Δελτύων Σαυτϐτητασ Δεικτών απϐ τισ Δ.Α. και εξετϊζεται
αν απαιτεύται η τροποπούηςη των πηγών των δεικτών αποτελϋςματοσ. Οι προτϊςεισ αυτϋσ αυτϋσ ενςωματώνονται ςτην αναθεώρηςη των Ε.Π.
7.3.2

Κυριότερα ςυμπερϊςματα για τουσ θεματικούσ ςτόχουσ (ΕΣΠΑ-ΣΑΜΕΙΟ
ΤΝΟΦΗ)



Για το ΕΣΠΑ και το Σαμεύο υνοχόσ ϋχουν υποβληθεύ ςυνολικϊ 294 δελτύα δεικτών αποτελϋςματοσ ςτην ΕΤΑ ςε μορφό ms excel (ςτοιχεύα Δεκεμβρύου 2016).



τουσ Θεματικούσ τόχουσ 1-7 (ΕΣΠΑ-Σαμεύο υνοχόσ) :
 το 30% των κωδικών δεικτών αποτελϋςματοσ προκύπτουν από τη
Eurostat, την ΕΛΣΑΣ και φορεύσ του Ελληνικού τατιςτικού υςτόματοσ,
 το 43% πηγϊζει από ςτοιχεύα των φορϋων τησ κεντρικόσ και περιφερειακόσ διούκηςησ (διοικητικϊ δεδομϋνα),
 οι λοιπού δεύκτεσ ϋχουν οριςθεύ με πηγϋσ που ποςοτικοποιοϑνται με ϋρευνεσ
(surveys), ςτοιχεύα επιμελητηρύων, παρατηρητηρύων, ςυνδυαςμϐ των προηγουμϋνων πηγών και ςτοιχεύα των Δ.Α.
 Σο 8% περύπου εκτιμϊται ότι ϋχει αςαφό πηγό, ϐπωσ αυτό ϋχει διατυπωθεύ ςτουσ πύνακεσ δεικτών των ΕΠ (sfc2014).
 ε ¼ περύπου των δεικτών υπϊρχουν ενδεύξεισ ότι θα όταν χρόςιμη
κϊποια τροποπούηςη ό/και αποςαφόνιςη τησ πηγόσ τουσ.



ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ (βλ. ςτόλη παρατηρόςεων ςτουσ κατωτϋρω πύνακεσ) διαπιςτώθηκε ϐτι η πηγό ενϐσ δεύκτη που περιλαμβϊνει ϋνα εγκεκριμϋνο Ε.Π. εύναι διαφορετικό απϐ αυτό που αναφϋρεται ςτο αρχικϊ υποβληθϋν Δελτύο Σαυτϐτητασ
Δεύκτη.



ε πολλϋσ περιπτώςεισ τησ αρχικόσ αξιολϐγηςησ δεν κατϋςτη δυνατϐν να αξιολογηθεύ με αςφϊλεια, ςαφόνεια και με βϊςη τα διαθϋςιμα ςτοιχεύα εϊν υφύςταται ό όχι
μηχανιςμόσ παρακολούθηςησ δεύκτη, και ωσ εκ τοϑτου θα απαιτηθεύ εύτε γνωμοδϐτηςη τησ ΕΛΣΑΣ, διευκρύνηςη τησ κϊθε Δ.Α. ό ςυνεργαςύα με την αναγραφϐμενη πηγό (φορϋα/υπηρεςύα). Για τουσ Θ.. 1-7 αυτϐ εκτιμϊται ϐτι αφορϊ περύπου
ςτο ¼ των δεικτών αποτελϋςματοσ.
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το ΕΣΠΑ/Σαμεύο υνοχόσ οι κυριϐτερεσ πηγϋσ ϐπου δεν εύναι ςαφϋσ εϊν διαθϋτουν
μηχανιςμϐ περιοδικόσ παρακολοϑθηςησ ό/και δεν παρϋχεται ανιχνεϑςιμη πληροφϐρηςη εύναι υπηρεςύεσ του ΤΠΕΝ, καθώσ και υπηρεςύεσ των Δόμων και των Περιφερειών.



Σα ςημαντικότερα προβλόματα ύπαρξησ/λειτουργύασ μηχανιςμών μϋτρηςησ
εντοπύςτηκαν ςε δεύκτεσ των Θ.. 4, 5 και 6, δηλαδό κυρύωσ ςε ςτατιςτικϊ
δεοδμϋνα που αφορούν τον τομϋα του Περιβϊλλοντοσ και τησ Κλιματικόσ
Αλλαγόσ.

Η αξιολϐγηςη των πηγών των δεικτών αποτελϋςματοσ ςε επύπεδο θεματικοϑ ςτϐχου
φαύνεται ςτο Παρϊρτημα 4 του Ενιαύου υςτόματοσ Παρακολοϑθηςησ δεικτών.
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8.

ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΣΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΨΝ ΔΕΙΚΣΨΝ

8.1

Μεθοδολογύα ανϊπτυξησ υποςυςτημϊτων

Για την ανταπϐκριςη ςε επιμϋρουσ κανονιςτικϋσ απαιτόςεισ και ανϊγκεσ παρακολοϑθηςησ, οι δεύκτεσ εκροών και αποτελϋςματοσ του ενιαύου ςυςτόματοσ παρακολοϑθηςησ
ομαδοποιοϑνται ςε υποςυςτόματα (και ςτο ΟΠ ΕΠΑ) με βϊςη επιμϋρουσ λειτουργύεσ.
Αναφϋρονται ενδεικτικϊ τα ακϐλουθα υποςυςτόματα, τα οπούα αναπτϑςςονται ςταδιακϊ:
 ΠΛΑΙΙΟΤ ΕΠΙΔΟΕΨΝ (Καν. ΕΕ 1303/2013,αρ.96)ΠΡΨΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΨΝ ΝΕΨΝ (YEI), Καν. ΕΚΣ
 ΜΕΓΑΛΨΝ ΕΡΓΨΝ Καν. ΕΕ 1303/2013,ϊρθρο 101.h
 ΣΕΦΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ
ΕΞΤΠΝΗ
1303/2013,Παρϊρτημα ΦΙ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ

(RIS3),

Καν.

ΕΕ

 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ, Καν. ΕΕ 1303/2013,Παρϊρτημα ΦΙ
 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ
1303/2013,Παρϊρτημα ΦΙ

ΓΙΑ

ΣΗΝ

ΕΝΣΑΞΗ

ΣΨΝ

ΡΟΜΑ,

Καν.

ΕΕ

 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΧΗΥΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, Καν. ΕΕ 1303/2013,Παρϊρτημα
ΦΙ
 ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΙΨΗ ΣΗ ΠΡΨΙΜΗ ΦΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ, Καν. ΕΕ 1303/2013,Παρϊρτημα ΦΙ
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΑ ΠΛΑΙΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ, Καν. ΕΕ 1303/2013,Παρϊρτημα ΦΙ
 ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΨΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΨΝ (CLLD,ITI,ΒΙΨΙΜΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ) ,
Καν. ΕΕ 1303/2013,ϊρθρα 33 , 36.4 CPR.
 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ (FEIs) Καν. ΕΕ 1303/2013, αρ. 46 και Κανονιςμϐσ 821/2014
Σα επιμϋρουσ υποςυςτόματα αναπτϑςςονται ςταδιακϊ ςτο ΟΠ ΕΠΑ απϐ την ΕΤ ΟΠ
με τη ςυνεργαςύα τησ ΕΤΑ/ΕΤΕΚΣ και με πρϐταςη των αρμϐδιων κϊθε φορϊ υπηρεςιών, ςτη βϊςη τησ ακϐλουθησ μεθοδολογύασ:


Σο υποςϑςτημα RIS3, (βλ. ςχετικό ειςόγηςη των Δ.Α. κατωτϋρω) αναπτϑςςεται
με προςδιοριςμϐ των δεικτών εκροών και αποτελϋςματοσ που εύναι ςχετικϋσ με
την κϊθε ςτρατηγικό (εθνικό, περιφερειακό) καθώσ και με καθοριςμϐ τησ ςυνειςφορϊσ των ςχετικών εκροών κϊθε ςτρατηγικόσ ςτο οικεύο ΕΠ/ΠΕΠ, με
πρϐταςη κϊθε φορϊ τησ αρμϐδιασ ΔΑ ςε ςυνεργαςύα με την ΕΤΑ.



Σο υποςϑςτημα δεικτών χρηματοδοτικών εργαλεύων προςδιορύζεται ςτο ΟΠ
ΕΠΑ με πρϐταςη τησ ΕΤ Κρατικών Ενιςχϑςεων ςε ςυνεργαςύα με την ΕΤΑ
(λαμβϊνοντασ υπϐψιν και τη ςχετικό εκ των προτϋρων αξιολϐγηςη).



Σο υποςϑςτημα δεικτών τεχνικόσ βοόθειασ προςδιορύζεται ςτο ΟΠ ΕΠΑ με
πρϐταςη τησ αρμϐδιασ Μονϊδασ Σ.Β./ΕΤΑ ςε ςυνεργαςύα με την ΕΤΑ/Β και
την ΕΤ ΟΠ.



Σο υποςϑςτημα Πλαιςύου Επιδϐςεων (Π.Ε.) αναπτϑςςεται ςτο ΟΠ ΕΠΑ με
ςυνεργαςύα των ΔΑ με την ΕΤΑ και την ΕΤ ΟΠ, με τον προςδιοριςμϐ των εγγραφών Π.Ε. ϐπωσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται ςτουσ πύνακεσ των εγκεκριμϋνων
Ε.Π.
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Λοιπϊ υποςυςτόματα που αφοροϑν περιφερειακϋσ ό εθνικϋσ πολιτικϋσ και
ςτρατηγικϋσ αναπτϑςςονται, εφϐςον κριθεύ απαραύτητο με πρϐταςη των φορϋων που ϋχουν προςδιοριςθεύ ωσ αρμϐδιοι ςτισ ςχετικϋσ θεματικϋσ αιρεςιμϐτητεσ προσ την ΕΤΑ.

τη βϊςη των υποςυςτημϊτων του παρϐντοσ κεφαλαύου διαμορφώνονται ςχετικϋσ αναφορϋσ (reports) απϐ την ΕΤΟΠ για τη διευκϐλυνςη τησ παρακολοϑθηςησ των δεικτών που ϋχουν πορςδιοριςτεύ ςε αυτϊ.

8.2

Ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ διαμόρφωςησ υποςυςτημϊτων παρακολούθηςησ
ςτρατηγικών

το πλαύςιο των θεματικών αιρεςιμοτότων προβλϋπεται η κατϊρτιςη ςτρατηγικών για
τισ οπούεσ απαιτεύται η ανϊπτυξη μηχανιςμών παρακολούθηςησ με τη δημιουργύα
κατϊλληλων δεικτών13. Η ενϋργεια αυτό αποτελεύ αρμοδιϐτητα των φορϋων που αναφϋρονται ςτουσ ςχετικοϑσ πύνακεσ των αιρεςιμοτότων των Προγραμμϊτων του ΕΠΑ 2014-2020. Παρακϊτω καθορύζονται οι ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ για τη διαμϐρφωςη των υποςυςτημϊτων.
Ειδικϐτερα:
 Σο ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ που υιοθετεύ ο αρμϐδιοσ φορϋασ παρακολοϑθηςησ τησ ςτρατηγικόσ που περιγρϊφεται ςτη θεματικό αιρεςιμϐτητα θα πρϋπει
να προβλϋπει ρυθμύςεισ για την αποτύπωςη τησ ςυνειςφορϊσ των ποςοτικών ςτόχων τησ ςτρατηγικόσ ςτουσ δεύκτεσ των εγκεκριμϋνων ΕΠ του
ΕΠΑ 2014 - 2020. υνεπώσ κϊθε ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ θα πρϋπει να επιτρϋπει την αξιϐπιςτη εκτύμηςη τησ ςυνειςφορϊσ τησ ςτρατηγικόσ ςτην επύτευξη των δεικτών των Ε.Π.
 Η ποςοτικοπούηςη κϊθε δεύκτη (ανεξαρτότωσ εύδουσ) που προτεύνεται απϐ τουσ
αρμϐδιουσ φορεύσ πολιτικόσ-ςτρατηγικών ανωτϋρω (ϐπωσ αυτού περιγρϊφονται ςτισ ςχετικϋσ θεματικϋσ αιρεςιμϐτητεσ) θα γύνεται πρωτογενώσ ςτο πλαύςιο του ΟΠ ΕΠΑ και θα ακολουθεύ υποχρεωτικϊ τισ διαδικαςύεσ που ϋχουν
οριςθεύ ςτο Eνιαύο ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ δεικτών 2014 – 2020 (ϐπωσ περιγρϊφεται ςτα ανωτϋρω κεφϊλαια).
 Με ευθϑνη τησ ΕΤ ΟΠ, δε δϑναται να ειςαχθοϑν νϋοι δεύκτεσ ςτον «πυρόνα»
του ΟΠ ΕΠΑ και να χρηςιμοποιηθοϑν ςε προςκλόςεισ, ΣΔΠ και λοιπϋσ διαδικαςύεσ εκτϐσ των δεικτών των εγκεκριμϋνων ΕΠ ςτην sfc2014, χωρύσ προηγοϑμενη ϋγκριςη τησ ΕΤΑ/ΕΤΕΚΣ μϋςω τησ διαδικαςύασ του helpdesk. (βλ. Κεφ.
6.6. Διαδικαςύα helpdesk).
 Σϋλοσ, απαιτεύται να προςδιορύζονται οι εγγραφϋσ των δεικτών αποτελϋςματοσ
των Ε.Π. που εύναι ςχετικϋσ με την κϊθε ςτρατηγικό (ϊμεςη ςυνϊφεια).

13

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΞΤΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ -RIS3, ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΝΣΑΞΗ ΣΨΝ ΡΟΜΑ, ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΧΗΥΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ
ΜΕΙΨΗ ΣΗ ΠΡΨΙΜΗ ΦΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΑ ΠΛΑΙΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ.
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8.3

Τποςύςτημα δεικτών ςτρατηγικόσ ϋξυπνησ εξειδύκευςησ (RIS3)

Για την ανταπόκριςη ςτισ απαιτήςεισ τησ θεματικήσ εκ των προτζρων αιρεςιμότητασ 1.1 του
Παραρτήματοσ XI του Καν. ΕΕ 1303/2013 ‘’…φπαρξη μιασ εθνικήσ ή περιφερειακήσ ςτρατηγικήσ ευφυοφσ εξειδίκευςησ‘’ εκπονήθηκε ςφςτημα παρακολοφθηςησ και αξιολόγηςησ.
Σο ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ βαςύζεται πρωτύςτωσ ςτα υφιςτϊμενα
ςυςτόματα παρακολοϑθηςησ που λειτουργοϑν ςτο πλαύςιο των Προγραμμϊτων που
ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ τα Ευρωπαώκϊ Διαρθρωτικϊ και Επενδυτικϊ Σαμεύα (ΕΔΕΣ)14.
Η βϊςη για την παρακολούθηςη μιασ ςτρατηγικόσ RIS3 εύναι η λογικό τησ παρϋμβαςησ, ϐπωσ αυτό ϋχει διαμορφωθεύ ςτο πλαύςιο τησ κατϊρτιςησ τησ εκϊςτοτε ςτρατηγικόσ. το πλαύςιο αυτϐ, ςε κϊθε ςτρατηγικό RIS3 θα παρακολουθεύται:
 η πρϐοδοσ των δεικτών αποτελϋςματοσ ςε ςχϋςη με τισ ςτρατηγικϋσ προτεραιϐτητεσ τησ ςτρατηγικόσ και
 η πρϐοδοσ των δεικτών εκροών ςε ςχϋςη με τισ δρϊςεισ που ςυνιςτοϑν το μεύγμα πολιτικόσ τησ ςτρατηγικόσ.
Με δεδομϋνο ϐτι η εθνικό ςτρατηγικό RIS3 θα χρηματοδοτηθεύ κατϊ βϊςη απϐ το Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα Ανταγωνιςτικϐτητα, Επιχειρηματικϐτητα και Καινοτομύα
(ΕΠΑνΕΚ), ενώ οι περιφερειακϋσ ςτρατηγικϋσ RIS3 θα χρηματοδοτηθοϑν κατϊ βϊςη
απϐ τα αντύςτοιχα Περιφερειακϊ Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα και το ΕΠΑνΕΚ, το ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ των ςτρατηγικών RIS3, θα περιλαμβϊνει εκεύνουσ τουσ δεύκτεσ
αποτελϋςματοσ, που ςυναντώνται ςτα περιςςϐτερα ΕΠ, καθώσ εύναι οι πλϋον αντιπροςωπευτικού δεύκτεσ αποτελϋςματοσ για την παρακολοϑθηςη των μεταβολών.
Γενικϊ, οι δεύκτεσ αποτελϋςματοσ και εκροόσ που αναφϋρονται ςτα Επιχειρηςιακϊ
Προγρϊμματα (ΕΠ) του ΕΠΑ 2014-2020 και ςυνδϋονται με τισ ςτρατηγικϋσ RIS3, εκφρϊζουν ςε μεγϊλο βαθμϐ τισ μεταβολϋσ απϐ την υλοπούηςη των ςτρατηγικών αυτών.
Ειδικϐτερα, οι δεύκτεσ αποτελϋςματοσ των Ε.Π. που εύναι διαθϋςιμοι ςε περιφερειακϐ
επύπεδο και εύναι υποχρεωτικϐ να χρηςιμοποιηθοϑν ςτο πλαύςιο ενϐσ ομογενοποιημϋνου ςυςτόματοσ παρακολοϑθηςησ των ςτρατηγικών RIS3 (εθνικόσ και περιφερειακών), παρϊλληλα με δεύκτεσ που ενδεχομϋνωσ ϋχουν προταθεύ ςτισ ςτρατηγικϋσ RIS3.
Επιπλϋον, και προκειμϋνου να υπϊρχει και μια ςϑγκριςη των επιδϐςεων ςε επύπεδο ΕΕ,
θα χρηςιμοποιηθοϑν για την παρακολοϑθηςη των ςτρατηγικών RIS3 και οι δεύκτεσ του
Innovation Union Scoreboard (IUS). Οι δεύκτεσ αυτού διακρύνονται ςε εκεύνουσ που εύναι
διαθϋςιμοι ςε εθνικϐ και ςε εκεύνουσ που εύναι διαθϋςιμοι ςε περιφερειακϐ επύπεδο. το
πλαύςιο των ςτρατηγικών RIS3 των Περιφερειών θα παρακολουθοϑνται μϐνο οι τελευταύοι, ενώ ςτο πλαύςιο τησ εθνικόσ RIS3 θα παρακολουθοϑνται ϐλοι.
Οι τιμϋσ των δεικτών αποτελϋςματοσ παρϋχονται απϐ τισ πηγϋσ που ϋχουν προςδιοριςτεύ ωσ αρμϐδιοι φορεύσ ςυλλογόσ των πρωτογενών δεδομϋνων, ϐπωσ προκϑπτουν βϊςει του πύνακα που ακολουθεύ.
ήςον αφορϊ ςτουσ δεύκτεσ εκροών, οι πλϋον κατϊλληλοι δεύκτεσ για την παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςησ τησ ςτρατηγικόσ RIS3 εύναι οι ςχετικού κοινού και ειδικού δεύκτεσ
εκροών ΕΣΠΑ και ΕΚΣ, ϐπωσ αυτού ϋχουν επιλεγεύ απϐ το εκϊςτοτε ΕΠ. Οι δεύκτεσ αυτού
θα χρηςιμοποιηθοϑν ωσ επύ το πλεύςτον και για την μϋτρηςη των εκροών των ϋργων
απϐ ϊλλεσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ.
Οι τιμϋσ των δεικτών εκροών για τα ϋργα του ΕΠΑ αντλοϑνται απϐ το ΟΠ. Για τισ
λοιπϋσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ ϋργων ϋρευνασ και καινοτομύασ και καινοτϐμου επιχειρηματικϐτητασ, ο Υορϋασ Παρακολοϑθηςησ οφεύλει να εξετϊζει αρχικϊ τη ςυνϊφειϊ
14

ΠΗΓΗ: ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΨΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΨΝ RIS3 2014 – 2020, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΠΕΝΔΤΕΨΝ – ΕΠΑ,ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΦΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΕΠΑ,ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ,
ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. 2016
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των ϋργων με την εθνικό ό περιφερειακό ςτρατηγικό RIS3. Αν τα ϋργα αυτϊ ευθυγραμμύζονται με την αντύςτοιχη ςτρατηγικό, τϐτε αυτϊ δϑναται να εντϊςςονται ςτο ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ τησ RIS3.
Οι εν δυνϊμει πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ ϋργων RIS3 εκτϐσ απϐ το ΕΠΑ 2014-2020 μπορεύ
να εύναι ϋργα ςτο πλαύςιο του «Ορύζοντα 2020», του Αναπτυξιακοϑ Νϐμου, των ΔΙΣ,
των προγραμμϊτων LIFE, URBACT κ.α. Για τισ ανϊγκεσ τησ παρακολοϑθηςησ, αξιοποιοϑνται τα ςτοιχεύα που παρϋχονται απϐ τα όδη υφιςτϊμενα ςυςτόματα παρακολοϑθηςησ των εκϊςτοτε πηγών χρηματοδϐτηςησ.
Τπεϑθυνοι για την αξιολϐγηςη τησ ςυνϊφειασ των ϋργων με την εκϊςτοτε ςτρατηγικό
RIS3, για τη ςυγκϋντρωςη και παρακολοϑθηςη ϐλων των δεικτών και για την κατϊρτιςη των εκθϋςεων παρακολοϑθηςησ εύναι οι Υορεύσ Παρακολοϑθηςησ των περιφερειακών RIS3 και η ΓΓΕΣ για την εθνικό ςτρατηγικό RIS3, ϐπωσ ϋχει οριςτεύ ςτο πλαύςιο τησ
εθνικόσ ςτρατηγικόσ ϋρευνασ και καινοτομύασ για την ϋξυπνη εξειδύκευςη 2014-2020.
Δεύκτεσ αποτελϋςματοσ για την παρακολούθηςη των ςτρατηγικών RIS3
Ονομαςύα δεύκτη

Πηγό δεύκτη

Δαπϊνεσ για καινοτομικϋσ δραςτηριϐτητεσ των επιχειρόςεων με καινοτομύα προώϐντοσ ό/και διαδικαςύα (ωσ ποςοςτϐ του ΑΕΠ ό του ΑΠΠ)

Εθνικϐ Κϋντρο Σεκμηρύωςησ

Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα (ΑΠΑ) ςε κλϊδουσ υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ

ΕΛ.ΣΑΣ

Επιςτημονικϋσ δημοςιεϑςεισ ςε διεθνό περιοδικϊ

Εθνικϐ Κϋντρο Σεκμηρύωςησ

Μϋςοσ ϐροσ αναφορών ανϊ δημοςύευςη ελλόνων ερευνητών (Δεύκτησ
απόχηςησ)

Εθνικϐ Κϋντρο Σεκμηρύωςησ

Αριθμϐσ πατεντών (PCT patents)

Οργανιςμϐσ Βιομηχανικόσ Ιδιοκτηςύασ

Ϊνταςη Δαπανών Ϊρευνασ & Ανϊπτυξησ

Εθνικϐ Κϋντρο Σεκμηρύωςησ

Λαμβϊνοντασ υπϐψιν τισ απαιτόςεισ τησ παραπϊνω ενϐτητασ, βαςικϐ ςτοιχεύο τησ παρακολοϑθηςησ του υποςυςτόματοσ αυτοϑ εύναι η εκτύμηςη τησ ςυνειςφορϊσ προγραμματικών εκροών (planned outputs) των ςτρατηγικών RIS3 ςτισ εκτιμώμενεσ εκροϋσ των Ε.Π. Οι πύνακεσ κατωτϋρω, που διαμορφώθηκαν με βϊςη τισ εκτιμόςεισ των Δ.Α. (2016), προςδιορύζουν για κϊθε Πρϐγραμμα την προγραμματικό ςυνειςφορϊ των RIS3 ςτισ τιμϋσ ςτϐχου των δεικτών ϐπωσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται ςτον Πύνακα 5 των εγκεκριμϋνων Ε.Π. Επιπλϋον, ςε επύπεδο πραγματικόσ υλοπούηςησ παρακολουθεύται η ςυνειςφορϊ των εκροών (realized outputs) των RIS3 ςτισ πραγματικϋσ εκροϋσ των ΕΠ.
Οι κατωτϋρω πύνακεσ περιλαμβϊνουν την εκτύμηςη των Δ.Α. αναφορικϊ με τουσ δεύκτεσ
των ΕΠ/ΠΕΠ που ςυνδϋονται με τισ 13 περιφερειακϋσ και την Εθνικό ςτρατηγικό ϋξυπνησ εξειδύκευςησ. υγκεκριμϋνα, αφοροϑν ςτισ εγγραφϋσ (records) των πινϊκων 3, 4
και 5 των εγκεκριμϋνων Ε.Π. οι οπούεσ ςϑμφωνα με τισ εκτιμόςεισ των ΔΑ παρουςιϊζουν ϊμεςη ςυνϊφεια με τισ RIS3.
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ΠΙΝΑΚΑ 13 - Εγγραφϋσ δεικτών αποτελϋςματοσ των Ε.Π. 2014-2020 που ςυνδϋονται με τη ςτρατηγικό ϋξυπνησ εξειδύκευςησ
ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ

ΚΨΔ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΤΝΟΛΟ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ RIS

Ανατολικό Μακεδονύα Θρϊκη

Σ1012

1b

ΕΣΠΑ

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

Δαπϊνεσ Ε&Α επιχειρόςεων ωσ ποςοςτϐ του
περιφερειακοϑ ΑΕΠ

Ποςοςτϐ

0,2

0,2

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

Αριθμϐσ

75

75

Αριθμϐσ

0,5

50

Ποςοςτϐ

8

8

Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα

Εκ.ευρώ

7.373

7.373

Αξύα εξαγωγών

Εκ.ευρώ

745

745

Πλόθοσ διανυκτερεϑςεων αλλοδαπών τουριςτών
ςε ξενοδοχεύα.

Αριθμϐσ

750.000

750.000

Αριθμϐσ

33

33

Αριθμϐσ

139

139

Αριθμϐσ

10,6

10,6

ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ

Εκ.ευρώ

1.440.000

1.440.000

Ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα ΣΠΕ

Εκ.ευρώ

86,9

86,9

ΟΣΑ με δυνατϐτητα απομακρυςμϋνησ διαχεύριςησ

Αριθμϐσ

30

30

Ανατολικό Μακεδονύα Θρϊκη

Σ1013

1b

ΕΣΠΑ

Ανατολικό Μακεδονύα Θρϊκη

Σ1014

2c

ΕΣΠΑ

Ανατολικό Μακεδονύα Θρϊκη

Σ1015

3a

ΕΣΠΑ

Ανατολικό Μακεδονύα Θρϊκη

Σ1016

3d

ΕΣΠΑ

Ανατολικό Μακεδονύα Θρϊκη

Σ1017

3d

ΕΣΠΑ

Ανατολικό Μακεδονύα Θρϊκη

Σ1035

3d

ΕΣΠΑ

ΗΠΕΙΡΟ

Σ1639

8i

ΕΚΣ

λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

ΗΠΕΙΡΟ

Σ1640

8v

ΕΚΣ

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

ΗΠΕΙΡΟ

T1604

1a

ΕΣΠΑ

ΗΠΕΙΡΟ

Σ1605

1b

ΕΣΠΑ

ΗΠΕΙΡΟ

Σ1606

2b

ΕΣΠΑ

ΗΠΕΙΡΟ

Σ1607

2c

ΕΣΠΑ

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανε-

Κυλιϐμενοσ μϋςοσ αριθμϐσ ςυμβϊςεων μεταφορϊσ τεχνολογύασ κϊθε εύδουσ που ςυνϊφθηκαν
μεταξϑ δημϐςιων ερευνητικών οργανιςμών και
επιχειρόςεων ανϊ τριετύα.
Υυςικϊ πρϐςωπα που αλληλεπιδροϑν επιγραμμικϊ με δημϐςιεσ αρχϋσ κατϊ τουσ τελευταύουσ 12
μόνεσ.
Ποςοςτϐ start-ups/νϋων εταιρειών ςτουσ ενιςχυϐμενουσ κλϊδουσ προσ το ςϑνολο νϋων επιχειρόςεων.

υμμετϋχοντεσ ϊνεργοι, απϐφοιτοι τριτοβϊθμιασ
εκπαύδευςησ, που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ
εντϐσ ϋξι μηνών απϐ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ
τουσ.
Τποςτηριζϐμενεσ επιχειρόςεισ που ςυνεχύζουν να
εφαρμϐζουν δρϊςεισ προςαρμογόσ ςτο περιβϊλλον τησ RIS3 ϋνα ϋτοσ μετϊ την λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ
υμμετοχϋσ ερευνητικών φορϋων τησ Περιφϋρειασ ςε εθνικϊ και διεθνό προγρϊμματα ςυνεργαςύασ Ε&Σα
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ΚΨΔ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
πτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

ΗΠΕΙΡΟ

Σ1608

3a

ΕΣΠΑ

ΗΠΕΙΡΟ

Σ1609

3b

ΕΣΠΑ

ΗΠΕΙΡΟ

Σ1610

3c

ΕΣΠΑ

Κεντρικό Μακεδονύα

Σ1382

8iii

EKT

Κεντρικό Μακεδονύα

Σ1309

1a

ΕΣΠΑ

Κεντρικό Μακεδονύα

Σ1302

1b

ΕΣΠΑ

Κεντρικό Μακεδονύα

Σ1311

3a

ΕΣΠΑ

Κεντρικό Μακεδονύα

Σ1306

3c

ΕΣΠΑ

Κεντρικό Μακεδονύα

Σ1308

3d

ΕΣΠΑ

Κρότη

Σ3120

8iii

ΕΚΣ

μετϊβαςη

Κρότη

Σ3121

8v

ΕΚΣ

μετϊβαςη

Κρότη

Σ3101

1b

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

Κρότη

Σ3102

2b

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

Κρότη

Σ3103

2c

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

Κρότη

Σ3104

3a

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

Κρότη

Σ3105

3c

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΤΝΟΛΟ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ RIS

Ποςοςτϐ επιχειρόςεων που ανϋπτυξαν καινοτϐμα
προώϐντα και διαδικαςύεσ

Ποςοςτϐ

36

36

ΕΞΑΓΨΓΕ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ

ευρώ

274.000.000

120.000.000

ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΠΑΓΙΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ

ευρώ

1.000.000.000

600.000

Αριθμϐσ νϋων πολϑ μικρών, μικρών και μεςαύων
επιχειρόςεων που ιδρϑονται

Αριθμϐσ

132

5

Επιςτημονικϋσ Δημοςιεϑςεισ ανϊ Ϊτοσ

Αριθμϐσ

3.800

3.800

Δαπϊνη Ε&Α του τομϋα επιχειρόςεων ωσ ποςοςτϐ του Περιφερειακοϑ ΑΕΠ

Ποςοςτϐ

0,003

0,003

Αναλογύα start-ups / νϋων εταιρειών εντϊςεωσ
ϋρευνασ και τεχνολογύασ ςτουσ ενιςχυϐμενουσ
κλϊδουσ προσ ςϑνολο νϋων επιχειρόςεων

Ποςοςτϐ

5,5

0,055

Περιφερειακό Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα
(ΑΠΑ )

Εκ. ευρώ

15.433

15.433

Εξαγωγϋσ (εκτϐσ πετρελαιοειδών)

Εκ. ευρώ

5.340

5.340

Αριθμϐσ

70

70

Αριθμϐσ

220

220

Ποςοςτϐ

0,13

0,13

Εκ.ευρώ

280

280

Ποςοςτϐ

60

60

Ποςοςτϐ

6,4

6,4

Ποςοςτϐ

43,4

43,4

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
και ελϋγχου υποδομών και δικτϑων

Αριθμϐσ μικρών και μεςαύων επιχειρόςεων που η
λειτουργύα τουσ ςυνεχύζεται ϋνα χρϐνο μετϊ τη
λόξη τησ παρϋμβαςησ
Επιχειρόςεισ που βελτιώνουν την ανταγωνιςτικϐτητα τουσ
Ιδιωτικό Δαπϊνη των επιχειρόςεων ςε ΕΣΑΚ ςε
ςχϋςη με το Περιφερειακϐ ΑΕΠ
Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη αξύα ΣΠΕ
Ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη, επύ του ςυνολικοϑ
πληθυςμοϑ ηλικύασ 16-74 ετών
Επιχειρηματικϐτητα αρχικών ςταδύων (ποςοςτϐ
νϋων επιχειρηματιών ςτο ςϑνολο του πληθυςμοϑ
τησ Περιφϋρειασ)
Ποςοςτϐ του κϑκλου εργαςιών των επιχειρόςεων
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ΚΨΔ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

Κρότη

Σ3107

4f

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΘΕΑΛΙΑ

Σ1401

1a

ΕΣΠΑ

ΘΕΑΛΙΑ

Σ1402

1b

ΕΣΠΑ

ΘΕΑΛΙΑ

Σ1403

2c

ΕΣΠΑ

ΘΕΑΛΙΑ

Σ1406

3a

ΕΣΠΑ

ΘΕΑΛΙΑ

Σ1407

3c

ΕΣΠΑ

ΘΕΑΛΙΑ

Σ1408

3d

ΕΣΠΑ

Ιϐνια Νηςιϊ

CR03

8i

ΕΚΣ

μετϊβαςη

Ιϐνια Νηςιϊ

CR04

8iii

ΕΚΣ

μετϊβαςη

Ιϐνια Νηςιϊ

CR07

8v

ΕΚΣ

μετϊβαςη

Ιϐνια Νηςιϊ

Σ2635

8v

ΕΚΣ

μετϊβαςη

Ιϐνια Νηςιϊ

Σ2637

9v

ΕΚΣ

μετϊβαςη

Ιϐνια Νηςιϊ

T2601

1a

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

Ιϐνια Νηςιϊ

Σ2603

1b

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

Ιϐνια Νηςιϊ

Σ2724

2b

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

Ιϐνια Νηςιϊ

Σ2725

2c

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

Ιϐνια Νηςιϊ

Σ2607

3a

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΤΝΟΛΟ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ RIS

Αριθμϐσ

7,8

7,8

Ερευνητικού τομεύσ και κλϊδοι που
αναπτϑςςονται ςτην Περιφϋρεια

Αριθμϐε

18

18

Δαπϊνη Ε&Α των επιχειρόςεων ωσ ποςοςτϐ του
ΑΕΠ

Ποςοςτϐ

0,12

0,12

Παρεχϐμενεσ κατηγορύεσ υπηρεςιών
ΣΠΕ απϐ δημϐςιουσ φορεύσ τησ
Περιφϋρειασ.

Αριθμϐσ

5

5

ΑΠΑ ςε κλϊδουσ υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ τησ
Περιφϋρειασ

Εκ.ευρώ

3.600

3.600

Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα Περιφϋρειασ

Εκ.ευρώ

10.100

10.100

Αξύα εξαγωγών

Εκ.ευρώ

1.185

1.185

Αριθμϐσ

126

Αριθμϐσ

189

Αριθμϐσ

60

Αριθμϐσ

9

Αριθμϐσ

18

Αριθμϐσ

49

Ποςοςτϐ

0,23

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
ςτουσ τομεύσ υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ ςτο
ςϑνολο του ΑΕΠ τησ Περιφϋρειασ
Αριθμϐσ των Διπλωμϊτων Ευρεςιτεχνύασ - Πατϋντεσ (patents)

ςυμμετϋχοντεσ που αποκτοϑν εξειδύκευςη αμϋςωσ μετϊ την αποχώρηςό τουσ απϐ την εργαςύα
ςυμμετϋχοντεσ που εργϊζονται, ςυμπεριλαμβανομϋνων των αυτοαπαςχολουμϋνων, αμϋςωσ
μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ
ςυμμετϋχοντεσ που βρύςκονται ςε καλϑτερη
κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ ϋξι μόνεσ μετϊ
τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ
Επιχειρόςεισ που η λειτουργύα τουσ ςυνεχύζεται
ϋνα ϋτοσ μετϊ τη λόξη τησ παρϋμβαςησ
Κοινωνικϋσ επιχειρόςεισ που η λειτουργύα τουσ
ςυνεχύζεται ϋνα ϋτοσ μετϊ τη λόξη τησ παρϋμβαςησ
Δημοςιεϑςεισ ερευνητών τησ Περιφϋρειασ
Δαπϊνη των επιχειρόςεων για Ε&Α (ωσ ποςοςτϐ
του ΑΕΠ τησ ΠΙΝ)
Επιχειρόςεισ που διϋθεςαν κεφϊλαια για ΣΠΕ
Πολύτεσ που χρηςιμοποιοϑν το διαδύκτυο για
πρϐςβαςη ςε δημϐςιεσ υπηρεςύεσ
Επενδϑςεισ παγύου κεφαλαύου ςε τομεύσ τησ
ϋξυπνησ εξειδύκευςησ

Αριθμϐσ

50

Ποςοςτϐ

44,8

Εκ.ευρώ

412,3
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ΚΨΔ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

Ιϐνια Νηςιϊ

Σ2726

3c

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

τερεϊ Ελλϊδα

T2228

8iii

ΕΚΣ

μετϊβαςη

τερεϊ Ελλϊδα

T2227

8v

ΕΚΣ

μετϊβαςη

τερεϊ Ελλϊδα

Σ2201

1a

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

τερεϊ Ελλϊδα

T2202

1b

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

τερεϊ Ελλϊδα

Σ2203

2b

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

τερεϊ Ελλϊδα

T2206

3a

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

τερεϊ Ελλϊδα
τερεϊ Ελλϊδα

Σ2208
Σ2207

3c
3d

ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη
Μετϊβαςη

τερεϊ Ελλϊδα

T2258

5a

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

τερεϊ Ελλϊδα

T2211

5b

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

τερεϊ Ελλϊδα

T2221

6g

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

T2401

1a

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

T2402

1b

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

T2403

2b

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

T2405

2c

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

T2408

3a

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

T2409

3c

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

T2407

3d

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

T2421

6c

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
Αριθμϐσ ΜΜΕ που υποςτηρύζονται για την ανϊπτυξη καινοτομιών ςτουσ τομεύσ Περιφερειακόσ
εξειδύκευςησ
Ποςοςτϐ επιχειρόςεων που ενιςχϑονται και
ςυνεχύζουν τη λειτουργύα τουσ 1 χρϐνο μετϊ τη
λόξη τησ παρϋμβαςησ
Ποςοςτϐ των ωφελουμϋνων, οι οπούοι 1 χρϐνο
μετϊ το τϋλοσ του προγρϊμματοσ διατηροϑν τη
δραςτηριϐτητϊ τουσ
Επενδυτικό Δαπϊνη ςε ΕΣΑ ςε ςχϋςη με το περιφερειακϐ ΑΕΠ
Ιδιωτικό δαπϊνη ςε ΕΣΑ ςε ςχϋςη με το περιφερειακϐ ΑΕΠ
Κϑκλοσ εργαςιών μϋςω ΣΠΕ
Ποςοςτϐ νϋων καινοτϐμων επιχειρόςεων ςτο
ςϑνολο των νϋων επιχειρόςεων
Αϑξηςη ΑΠΑ ςτουσ τομεύσ του RIS
Αϑξηςη εξαγωγών
Ϊκταςη απειλοϑμενων απϐ πλημμϑρεσ περιοχών
τησ ΠΣΕ
Ποςοςτϐ πληθυςμοϑ που επωφελεύται απϐ ενδυνϊμωςη και επϋκταςη υποδομών και υπηρεςύεσ
πολιτικόσ προςταςύασ ςε ιδιαύτερα ευαύςθητεσ
περιοχϋσ
Ποςοςτϐ επιχειρόςεων που ειςόγαγαν οικοκαινοτομύεσ Αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςε επιχειρόςεισ που υλοποιοϑν δρϊςεισ οικοκαινοτομύασ
Ερευνητικού φορεύσ τησ Περιφϋρειασ που ςυμμετϋχουν ςε εθνικϊ ό/ και διεθνό ερευνητικϊ προγρϊμματα
Επιχειρηματικϋσ δαπϊνεσ για ϋρευνα και ανϊπτυξη (ωσ ποςοςτϐ του Περιφερειακοϑ ΑΕΠ)
Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα ΣΠΕ
Κατηγορύεσ παρεχϐμενων υπηρεςιών ΣΠΕ απϐ
δημϐςιουσ φορεύσ τησ Περιφϋρειασ
Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα ςτουσ κλϊδουσ
υψηλόσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ
Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα
Αξύα εξαγωγών (%) επύ του κϑκλου
εργαςιών των επιχειρόςεων τησ
Περιφϋρειασ
Επιςκϋψεισ ςε φυςικοϑσ και πολιτιςτικοϑσ πϐρουσ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΤΝΟΛΟ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ RIS

Αριθμϐσ

15

Ποςοςτϐ

60

57

Ποςοςτϐ

50

44

Ποςοςτϐ

0,52

0,52

Ποςοςτϐ

0,4

0,4

Εκ.ευρώ

400

400

Ποςοςτϐ

30

30

Εκ.ευρώ
ευρώ
Σετρ.χιλιϐμε
τρα

5.443
1.147.245

5.443
1.035.014,25

1.836

1.784

Ποςοςτϐ

85

66

Ποςοςτϐ

10

10

Αριθμϐσ

8

8

Ποςοςτϐ

0,11

0,14

Εκ.ευρώ

186

186

Αριθμϐσ

3

3

Εκ.ευρώ

3.160

3.160

Εκ.ευρώ

8.900

8.900

Ποςοςτϐ

18

Αριθμϐσ

250.000

250.000
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ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ

ΚΨΔ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CR06

8iii

ΕΚΣ

μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2020

9v

ΕΚΣ

μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2001

1a

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2002

1b

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2003

2c

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2004

3a

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2005

3d

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2006

4c

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2007

4f

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2011

6c

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2013

6e

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

ΕΚΣ

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

Δυτικό Ελλϊδα

CR03

8i

Δυτικό Ελλϊδα

Σ1836

8iii

ΕΚΣ

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

Δυτικό Ελλϊδα

Σ1837

8v

ΕΚΣ

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

Δυτικό Ελλϊδα

Σ1803

1a

ΕΣΠΑ

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περι-

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
υμμετϋχοντεσ που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ,
εντϐσ 6 μηνών απϐ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ
Κοινωνικϋσ επιχειρόςεισ που η λειτουργύα τουσ
ςυνεχύζεται ϋνα ϋτοσ μετϊ την λόξη τησ παρϋμβαςησ
Επιςτημονικϐ προςωπικϐ που
απαςχολεύται ςτον τομϋα τησ
Ϊρευνασ, Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ
και Καινοτομύασ (ΕΣΑΚ)
Επενδϑςεισ των
επιχειρόςεων ςε Ϊρευνα,
Σεχνολογικό Ανϊπτυξη και
Καινοτομύα (ΕΣΑΚ)
Αριθμϐσ χρηςτών ψηφιακών
εφαρμογών των δημϐςιων υπηρεςιών
Επενδϑςεισ επιχειρόςεων ςτουσ
τομεύσ ϋξυπνησ εξειδύκευςησ
Εξαγωγϋσ των επιχειρόςεων τησ Περιφϋρειασ
Ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ δημϐςιων υποδομών ςτην
κατανϊλωςη ενϋργειασ τησ Περιφϋρειασ
Ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ των ΑΗ ςτισ εκπομπϋσ
διοξειδύου του ϊνθρακα ςε εθνικϐ επύπεδο
Αριθμϐσ επιςκεπτών πολιτιςτικών και φυςικών
πϐρων τησ περιφϋρειασ
Ποςοςτϐ ϋκταςησ αςτικών περιοχών που αναβαθμύζεται
ςυμμετϋχοντεσ που αποκτοϑν εξειδύκευςη αμϋςωσ μετϊ την αποχώρηςό τουσ απϐ την εργαςύα
Επιχειρόςεισ που
δραςτηριοποιοϑνται ςτουσ
τομεύσ τησ περιφερειακόσ
ϋξυπνησ εξειδύκευςησ ϋνα
ϋτοσ μετϊ την ενύςχυςη
τουσ
Επιχειρόςεισ με
βελτιωμϋνη κατϊςταςη
επιχειρηςιακόσ
λειτουργύασ ϋνα ϋτοσ μετϊ
τη λόξη τησ ενύςχυςη τουσ
Αριθμϐσ δημοςιεϑςεων των φορϋων
ϋρευνασ και καινοτομύασ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΤΝΟΛΟ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ RIS

Αριθμϐσ

158

Αριθμϐσ

6

Αριθμϐσ

185

185

ευρώ

15.000.000

15.000.000

Αριθμϐσ

120.000

48.000

ευρώ

110.000.000

82.500.000

ευρώ

650.000.000

487.500.000

Ποςοςτϐ

7

7

Ποςοςτϐ

82,5

82,5

Αριθμϐσ

350.000

Ποςοςτϐ

85

Αριθμϐσ

450

Αριθμϐσ

60

Αριθμϐσ

120

Αριθμϐσ

1.683
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ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ

ΚΨΔ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
φϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

Δυτικό Ελλϊδα

Σ1804

1b

ΕΣΠΑ

Δυτικό Ελλϊδα

Σ1805

2b

ΕΣΠΑ

Δυτικό Ελλϊδα

Σ1806

2c

ΕΣΠΑ

Δυτικό Ελλϊδα

Σ1807

3a

ΕΣΠΑ

Δυτικό Ελλϊδα

Σ1808

3c

ΕΣΠΑ

Δυτικό Ελλϊδα

Σ1809

3d

ΕΣΠΑ

Δυτικό Ελλϊδα

Σ1814

4b

ΕΣΠΑ

Δυτικό Ελλϊδα

Σ1815

4c

ΕΣΠΑ

Δυτικό Ελλϊδα

Σ1816

4e

ΕΣΠΑ

Δυτικό Ελλϊδα

Σ1822

6c

ΕΣΠΑ

Δυτικό Ελλϊδα

Σ1824

6e

ΕΣΠΑ

Δυτικό Ελλϊδα

Σ1815

7e

ΕΣΠΑ

Βϐρειο Αιγαύο

T2801

1a

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

Βϐρειο Αιγαύο

Σ2802

1b

ΕΣΠΑ

Μετϊβαςη

Βϐρειο Αιγαύο
ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σ2809
CR04

3d
8iii

ΕΣΠΑ
ΕΚΣ

Μετϊβαςη
Περιςςϐτερο

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΤΝΟΛΟ

Δαπϊνεσ των επιχειρόςεων για ϋρευνα και καινοτομύα (% επύ του περιφερειακοϑ ΑΕΠ)

Ποςοςτϐ

0,24

Επιχειρόςεισ που επϋνδυςαν ςε ΣΠΕ

Ποςοςτϐ

36,9

Φρόςτεσ ηλεκτρονικών υπηρεςιών
και εφαρμογών του δημοςύου

Αριθμϐσ

255.000

Κϑκλοσ εργαςιών των επιχειρόςεων
ςτουσ τομεύσ προτεραιϐτητασ τησ
περιφερειακόσ ϋξυπνησ εξειδύκευςησ

Εκ.ευρώ

872,64

Μϋλη ςυνεργατικών ςχηματιςμών

Αριθμϐσ

250

Αξύα εξαγωγών των ΜΜΕ ςτουσ
τομεύσ τησ περιφερειακόσ ϋξυπνησ
εξειδύκευςησ

Εκ.ευρώ

523

Μερύδιο των ΑΠΕ ςτην Ακαθϊριςτη τελικό κατανϊλωςη ενϋργειασ

Ποςοςτϐ

20

Ετόςια εξοικονϐμηςη τελικόσ ενϋργειασ

Ktoe

902,1

Μϋςη μηνιαύα χρόςη βιώςιμων
αςτικών μεταφορών

Αριθμϐσ

904.167

Eπιςκεψιμϐτητα πολιτιςτικών χώρων

Αριθμϐσ

957.726

Αςτικϊ Κϋντρα που ςυμμετϋχουν ςε
ενϋργειεσ αςτικών αναπλϊςεων

Αριθμϐσ

14

Ετόςια εξοικονϐμηςη τελικόσ ενϋργειασ

Ktoe

902,1

Αριθμϐσ

13

13

Ποςοςτϐ

0,03

0,03

Εκ.ευρώ
Αριθμϐσ

280
54

120
54

Ερευνητικού τομεύσ και κλϊδοι που αναπτϑςςονται ςτην Περιφϋρεια
Επιχειρηματικϋσ δαπϊνεσ για ϋρευνα και ανϊπτυξη (ωσ ποςοςτϐ του Περιφερειακοϑ ΑΕΠ)
Αξύα εξαγωγών Περιφϋρειασ
ςυμμετϋχοντεσ που

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ RIS

100

ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ

ΚΨΔ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
Ανεπτυγμϋνεσ
Περιφϋρειεσ

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CR07

8v

ΕΚΣ

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σ3501

1a

ΕΣΠΑ

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σ3535

1b

ΕΣΠΑ

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σ3503

2b

ΕΣΠΑ

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σ3504

2c

ΕΣΠΑ

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σ3505

3a

ΕΣΠΑ

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σ3506

3d

ΕΣΠΑ

ΑΣΣΙΚΗ

Σ3293

1a

ΕΣΠΑ

ΑΣΣΙΚΗ

Σ3211

1b

ΕΣΠΑ

ΑΣΣΙΚΗ

Σ3221

2b

ΕΣΠΑ

ΑΣΣΙΚΗ

Σ3222

2c

ΕΣΠΑ

ΑΣΣΙΚΗ

Σ3231

3a

ΕΣΠΑ

ΑΣΣΙΚΗ

Σ3232

3c

ΕΣΠΑ

Περιςςϐτερο
Ανεπτυγμϋνεσ
Περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΤΝΟΛΟ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ RIS

Αριθμϐσ

75

75

Δημοςιεϑςεισ ερευνητών

Αριθμϐσ

375

375

Δαπϊνη των επιχειρόςεων για Ε&Α (ωσ ποςοςτϐ
του ΑΕΠ τησ Περιφϋρειασ)

Ποςοςτϐ

1,35

1,35

Επιχειρόςεισ που διαθϋτουν
κεφϊλαια για ΣΠΕ

Αριθμϐσ

52,3

52,3

Πολύτεσ που χρηςιμοποιοϑν το
διαδύκτυο για πρϐςβαςη ςε δημϐςιεσ
υπηρεςύεσ

Αριθμϐσ

55,3

55,3

Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα Παραγωγόσ ςε
τομεύσ τησ περιφερειακόσ ϋξυπνησ εξειδύκευςησ

Εκ.ευρώ

4254

4254

Εξαγωγϋσ επιχειρόςεων

Εκ.ευρώ

48,1

48,1

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΠΟΤ ΑΦΟΛΟΤΝΣΑΙ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Αριθμϐσ

2.500

120

ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ Ψ ΠΟΟΣΟ
ΣΟΤ ΑΕΠ

Ποςοςτϐ

0,56%
(ωσ ποςοςτϐ
του ΑΕΠ)

0,05%

ΠΟΟΣΟ ΜΜΕ ΠΟΤ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ
ΜΕΨ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

Ποςοςτϐ

15%

3,0%

Αριθμϐσ

40%

35%

Αριθμϐσ

300

115

Αριθμϐσ

810.000

40.000

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
εργϊζονται,
ςυμπεριλαμβανομϋνων
των αυτοαπαςχολουμϋνων,
αμϋςωσ μετϊ την
αποχώρηςό τουσ απϐ την
εργαςύα
ςυμμετϋχοντεσ που βρύςκονται ςε καλϑτερη
κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ ϋξι μόνεσ μετϊ
τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ

ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΜΕΝΟ ΠΛΗΘΤΜΟ ΑΠΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΨΝ
ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ
ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΨΝ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΤΧΗΛΗ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ Ε CLUSTER - ΘΕΡΜΟΚΟΙΣΙΔΕ
ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΙ ΜΜΕ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ (Β’-

101

ΕΠ

ΚΨΔ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΨΔΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ

ΣΑΜΕΙΟ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

ΕΠ

ΑΣΣΙΚΗ

Σ3233

3d

ΕΣΠΑ

ΑΣΣΙΚΗ

Σ3281

8iii

ΕΣΠΑ

ΑΣΣΙΚΗ

Σ3282

8v

ΕΣΠΑ

ΚΩΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ

ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΤΝΟΛΟ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ RIS

Εκ.ευρώ

20.511,62

-

Αριθμϐσ

350

38

Αριθμϐσ

189

29

ΓΕΝΗ ΚΑΙ Γ’-ΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ)
(Ο ΔΕΙΚΣΗ ΜΕΣΡΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΨΝ)
ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΨΝ ΕΞΑΓΨΓΨΝ ΠΡΟέΟΝΣΨΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΨΝ
ΝΕΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΗ ΠΕΕ
ΠΟΤ ΤΝΕΦΙΖΟΤΝ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΕΝΑ
ΕΣΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΠΟΤ ΒΕΛΣΙΨΑΝ ΣΗΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ
ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ)

ΣΑΜΕΙΟ

ΔΕΙΚΣΗ

ΛΙΓΟΣΕΡΟ ΑΝΑΠΣΤΓΜΕΝΕ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ-ΣΟΧΟ
(2023)

ΑΜΕΗ
ΤΧΕΣΙΗ
ΜΕ RIS3

5,29

ΝΑΙ

5,67

ΝΑΙ

6,35

ΝΑΙ

2,96

ΝΑΙ

0

ΝΑΙ

0,24%

ΝΑΙ

Αριθμϐσ
ΕΠΑΝΕΚ

T4224

1α

ΕΣΠΑ

Μζςοσ όροσ αναφορών ανά δημοςίευςη ελλήνων ερευνητών (Δείκτησ απήχηςησ)

ΕΠΑΝΕΚ

T4224

1α

ΕΣΠΑ

Μζςοσ όροσ αναφορών ανά δημοςίευςη ελλήνων ερευνητών (Δείκτησ απήχηςησ)

ΑΝΑΠΣΤΓΜΕΝΕ

ΕΠΑΝΕΚ

T4224

1α

ΕΣΠΑ

Μζςοσ όροσ αναφορών ανά δημοςίευςη ελλήνων ερευνητών (Δείκτησ απήχηςησ)

Ε ΜΕΣΑΒΑΗ

ΕΠΑΝΕΚ

T4224

1α

ΕΣΠΑ

Μζςοσ όροσ αναφορών ανά δημοςίευςη ελλήνων ερευνητών (Δείκτησ απήχηςησ)

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4224

1α

ΕΣΠΑ

Μζςοσ όροσ αναφορών ανά δημοςίευςη ελλήνων ερευνητών (Δείκτησ απήχηςησ)

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΕΠΑΝΕΚ

T4201

1β

ΕΣΠΑ

Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήςεων ωσ ποςοςτό του
ΑΕΠ

ΛΙΓΟΣΕΡΟ ΑΝΑΠΣΤΓΜΕΝΕ

Αριθμϐσ

Αριθμϐσ

Αριθμϐσ

Αριθμϐσ

Ποςοςτϐ

102

ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ

ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΔΕΙΚΣΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ)

ΕΠΑΝΕΚ

T4201

1β

ΕΣΠΑ

Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήςεων ωσ ποςοςτό του
ΑΕΠ

ΑΝΑΠΣΤΓΜΕΝΕ

ΕΠΑΝΕΚ

T4201

1β

ΕΣΠΑ

Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήςεων ωσ ποςοςτό του
ΑΕΠ

Ε ΜΕΣΑΒΑΗ

ΕΠΑΝΕΚ

T4201

1β

ΕΣΠΑ

Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήςεων ωσ ποςοςτό του
ΑΕΠ

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4201

1β

ΕΣΠΑ

Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήςεων ωσ ποςοςτό του
ΑΕΠ

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΕΠΑΝΕΚ

T4223

1β

ΕΣΠΑ

Αιτήςεισ πατεντών (PCT)

ΛΙΓΟΣΕΡΟ ΑΝΑΠΣΤΓΜΕΝΕ

ΕΠΑΝΕΚ

T4223

1β

ΕΣΠΑ

Αιτήςεισ πατεντών (PCT)

ΑΝΑΠΣΤΓΜΕΝΕ

ΕΠΑΝΕΚ

T4223

1β

ΕΣΠΑ

Αιτήςεισ πατεντών (PCT)

Ε ΜΕΣΑΒΑΗ

ΕΠΑΝΕΚ

T4223

1β

ΕΣΠΑ

Αιτήςεισ πατεντών (PCT)

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4223

1β

ΕΣΠΑ

Αιτήςεισ πατεντών (PCT)

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΕΣΠΑ

Ποςοςτό καινοτόμων επιχειρήςεων επί του ςυνόλου

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ-ΣΟΧΟ
(2023)

ΑΜΕΗ
ΤΧΕΣΙΗ
ΜΕ RIS3

0,60%

ΝΑΙ

0,12%

ΝΑΙ

0,51%

ΝΑΙ

0,013%

ΝΑΙ

24

ΝΑΙ

58

ΝΑΙ

12

ΝΑΙ

5

ΝΑΙ

0

ΝΑΙ

54%

ΝΑΙ

Ποςοςτϐ

Ποςοςτϐ

Ποςοςτϐ

Ποςοςτϐ

Αριθμϐσ

Αριθμϐσ

Αριθμϐσ

Αριθμϐσ

Αριθμϐσ

Ποςοςτϐ
ΕΠΑΝΕΚ

T4207

3α

ΛΙΓΟΣΕΡΟ ΑΝΑΠΣΤΓΜΕΝΕ
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ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ

ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΔΕΙΚΣΗ

ΕΣΠΑ

Ποςοςτό καινοτόμων επιχειρήςεων επί του ςυνόλου

ΕΣΠΑ

Ποςοςτό καινοτόμων επιχειρήςεων επί του ςυνόλου

ΕΣΠΑ

Ποςοςτό καινοτόμων επιχειρήςεων επί του ςυνόλου

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ-ΣΟΧΟ
(2023)

ΑΜΕΗ
ΤΧΕΣΙΗ
ΜΕ RIS3

59%

ΝΑΙ

57%

ΝΑΙ

61%

ΝΑΙ

53%

ΝΑΙ

Ποςοςτϐ
ΕΠΑΝΕΚ

T4207

3α

ΑΝΑΠΣΤΓΜΕΝΕ
Ποςοςτϐ

ΕΠΑΝΕΚ

T4207

3α

Ε ΜΕΣΑΒΑΗ
Ποςοςτϐ

ΕΠΑΝΕΚ

T4207

3α

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Ποςοςτϐ

ΕΠΑΝΕΚ

T4207

3α

ΕΣΠΑ

Ποςοςτό καινοτόμων επιχειρήςεων επί του ςυνόλου

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΗΓΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ ΕΚΣΙΜΗΕΙ ΣΨΝ Δ.Α., ΒΑΕΙ ΣΟΙΦΕΙΨΝ SFC2014 ΚΑΙ RIS3 (2015,2016).
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ΠΙΝΑΚΑ 14 - Εγγραφϋσ δεικτών εκροών των Ε.Π.2014-2020 που ςυνδϋονται με τη ςτρατηγικό ϋξυπνησ εξειδύκευςησ
ΕΠ
ΑΣΣΙΚΗ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ
Σ3302

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

1a

Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Αριθμϐσ

1

1

Επιχειρήςεισ

300

100

Επιχειρήςεισ

250

250

Ευρώ

30.000.000

20.000.000

Επιχειρήςεισ

300

100

Επιχειρήςεισ

300

100

Επιχειρήςεισ

150

50

Επιχειρήςεισ

30

10

ευρώ

21.600.000

7.500.000

ΑΣΣΙΚΗ

CO01

1b

Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

ΑΣΣΙΚΗ

CO26

1b

ΑΣΣΙΚΗ

CO27

1b

Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

ΑΣΣΙΚΗ

CO01

2b

ΑΣΣΙΚΗ

CO02

2b

ΑΣΣΙΚΗ

CO04

2b

Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

ΑΣΣΙΚΗ

CO05

2b

ΑΣΣΙΚΗ

CO06

2b

Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

(ΗΜΕΙΨΗ ΣΗ ΔΑ: Ο ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΕΙΚΣΗ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ ΣΟΤ ΕΠ
ΕΝΔΕΦΕΣΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ)
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ
ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΗΡΙΞΗ
ΪΡΕΤΝΑ, ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ ΤΝΕΡΓΑΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ
ΪΡΕΤΝΑ, ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ: ΙΔΙΨΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΠΟΤ ΤΝΔΤΑΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΙΑ ΣΗΡΙΞΗ
ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
Η Ε ΕΡΓΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ
ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ
ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ
ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΑΡΙΘΜΟ ΝΕΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΙΔΙΨΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΠΟΤ ΤΝΔΤΑΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΙΑ ΣΗΡΙΞΗ ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (ΕΠΙΦΟ-
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ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΑΣΣΙΚΗ

Σ3225

2c

ΑΣΣΙΚΗ

CO01

3a

ΑΣΣΙΚΗ

CO02

3a

ΑΣΣΙΚΗ

CO04

3a

Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

ΑΣΣΙΚΗ

CO05

3a

ΑΣΣΙΚΗ

CO06

3a

ΑΣΣΙΚΗ

CO01

3c

ΑΣΣΙΚΗ

CO02

3c

ΑΣΣΙΚΗ

CO04

3c

ΑΣΣΙΚΗ

CO06

3c

Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

ΑΣΣΙΚΗ

CO01

3d

Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

ΡΗΓΗΕΙ)
ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΠΕ ΣΙ ΑΣΙΚΕ
ΜΕΣΑΥΟΡΕ

Αριθμϐσ

1

1

Επιχειρήςεισ

536

180

Επιχειρήςεισ

40

15

Επιχειρήςεισ

500

170

Επιχειρήςεισ

20

10

Ευρώ

52.819.666

17.500.000

Επιχειρήςεισ

550

100

Επιχειρήςεισ

750

150

Επιχειρήςεισ

250

50

Ευρώ

145.254.082

45.000.000

Επιχειρήςεισ

2.120

200

ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ
ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ
ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ
ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΑΡΙΘΜΟ ΝΕΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΙΔΙΨΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΠΟΤ ΤΝΔΤΑΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΙΑ ΣΗΡΙΞΗ ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ)
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ
ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ
ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ
ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΙΔΙΨΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΠΟΤ ΤΝΔΤΑΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΙΑ ΣΗΡΙΞΗ ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ)
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ
ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΗΡΙΞΗ
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ΕΠ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

ΑΣΣΙΚΗ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ
CO02

3d

300

50

CO04

3d

Επιχειρήςεισ

2.000

200

ΑΣΣΙΚΗ

CO06

3d

Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

ευρώ

66.024.583

22.000.000

ΑΣΣΙΚΗ

T3288

8iii

Επιχειρόςεισ

480

160

ΑΣΣΙΚΗ

CO23

8v

Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

Επιχειρόςεισ

290

100

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

CO01

1b

Επιχειρόςεισ

250

250

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

CO26

1b

Επιχειρόςεισ

300

300

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

CO27

1b

ευρώ

3500000

3500000

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

CO29

1b

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

Επιχειρόςεισ

250

250

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

Σ1001

2c

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ
ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΟΤ
ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ: ΙΔΙΨΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΠΟΤ ΤΝΔΤΑΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΙΑ ΣΗΡΙΞΗ ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ)
ΑΡΙΘΜΟ ΝΕΟ-ΙΔΡΤΟΜΕΝΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ
ΣΗ ΠΕΕ
ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΟΣΗΡΙΖΟΜΕΝΨΝ
ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΨΝ, ΜΙΚΡΨΝ ΚΑΙ ΜΕΑΙΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΨΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΣΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ςυνεργϊζονται με
ερευνητικϊ ιδρϑματα
Ϊρευνα,καινοτομύα: Ιδιωτικϋσ επενδϑςεισ που ςυνδυϊζονται με
δημϐςια ςτόριξη ςτον τομϋα τησ
καινοτομύασ ό ςε ϋργα ϋρευνασ και
ανϊπτυξησ
Ϊρευνα,καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ενύςχυςη για να ειςϊγουν νϋα προώϐντα
ςτην εταιρεύα
Αριθμϐσ δημϐςιων ψηφιακών υπηρεςιών που αναβαθμύςτηκαν

Επιχειρήςεισ

ΑΣΣΙΚΗ

Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

Αριθμϐσ

5

5

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
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ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ
Σ1002

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

2c

10

10

CO01

3a

Επιχειρόςεισ

130

130

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

CO04

3a

Επιχειρόςεισ

30

30

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

CO05

3a

Επιχειρόςεισ

100

100

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

CO08

3a

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
απαςχϐληςησ

380

380

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

CO01

3d

Επιχειρόςεισ

390

390

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

CO02

3d

Επιχειρόςεισ

390

390

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

CO08

3d

Επιχειρόςεισ

480

480

ΗΠΕΙΡΟ

CO25

1a

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
απαςχϐληςησ

83

83

ΗΠΕΙΡΟ

Σ1601

1a

Αριθμϐσ datasets δημϐςιων δεδομϋνων που διατύθενται ηλεκτρονικϊ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν μη
οικονομικό ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
νϋων επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ ερευνητών που εργϊζονται ςε βελτιωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ερευνητικών κϋντρων
Αριθμϐσ φορϋων που ενιςχϑονται

Αριθμϐσ

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

Αριθμϐσ

4

4

ΗΠΕΙΡΟ

CO26

1b

Επιχειρόςεισ

55

55

ΗΠΕΙΡΟ

Σ1602

1b

Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ςυνεργϊζονται με
ερευνητικϊ ιδρϑματα
clusters επιχειρόςεων - ερευνητικών φορϋων ςτην περιφϋρεια

Αριθμϐσ

1

1

ΗΠΕΙΡΟ

CO01

2b

Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη

Επιχειρόςεισ

70

70

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
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ΕΠ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

ΗΠΕΙΡΟ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ
CO02

2b

70

70

CO08

2b

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
απαςχϐληςησ

70

70

ΗΠΕΙΡΟ

Σ1603

2c

Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Εφαρμογϋσ για τη διαχεύριςη δικτϑων και υποδομών

Επιχειρόςεισ

ΗΠΕΙΡΟ

Αριθμϐσ

12

12

ΗΠΕΙΡΟ

CO01

3a

Επιχειρόςεισ

32

32

ΗΠΕΙΡΟ

CO04

3a

Επιχειρόςεισ

10

10

ΗΠΕΙΡΟ

CO08

3a

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
απαςχϐληςησ

32

32

ΗΠΕΙΡΟ

CO28

3a

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

Επιχειρόςεισ

22

22

ΗΠΕΙΡΟ

CO01

3b

Επιχειρόςεισ

80

35

ΗΠΕΙΡΟ

CO02

3b

Επιχειρόςεισ

80

35

ΗΠΕΙΡΟ

CO01

3c

Επιχειρόςεισ

80

50

ΗΠΕΙΡΟ

CO02

3c

Επιχειρόςεισ

80

50

ΗΠΕΙΡΟ

Σ1632

8i

υμμετϋχοντεσ

167

167

ΗΠΕΙΡΟ

CO23

8v

Επιχειρόςεισ

51

51

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανε-

Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν μη
οικονομικό ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ενύςχυςη για να ειςϊγουν νϋα προώϐντα
ςτην αγορϊ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
υμμετϋχοντεσ ϊνεργοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μακροχρϐνια
ανϋργων, απϐφοιτοι τριτοβϊθμιασ
εκπαύδευςησ (ISCED 5 ϋωσ 8)
αριθμϐσ υποςτηριζϐμενων πολϑ
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ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ

πτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

μικρών, μικρών και μεςαύων επιχειρόςεων (ςυμπεριλαμβανομϋνων ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων τησ κοινωνικόσ οικονομύασ)
Αριθμϐσ εγκεκριμϋνων επιχειρηματικών ςχεδύων ςχετικών με δημιουργύα επιχειρόςεων
αριθμϐσ υποςτηριζϐμενων πολϑ
μικρών, μικρών και μεςαύων επιχειρόςεων (ςυμπεριλαμβανομϋνων ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων τησ κοινωνικόσ οικονομύασ)
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ ερευνητών που εργϊζονται ςε βελτιωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ερευνητικών κϋντρων
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν μη
οικονομικό ςτόριξη
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ςυνεργϊζονται με
ερευνητικϊ ιδρϑματα
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ενύςχυςη για να ειςϊγουν νϋα προώϐντα
ςτην αγορϊ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Σ1260

8iii

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO23

8v

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO25

1a

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO01

1b

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO02

1b

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO04

1b

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO26

1b

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO28

1b

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO01

2b

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO02

2b

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

Αριθμϐσ

150

120

Επιχειρόςεισ

225

180

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
χρϐνου

175

175

Επιχειρόςεισ

280

280

Επιχειρόςεισ

80

80

Επιχειρόςεισ

200

200

Επιχειρόςεισ

400

400

Επιχειρόςεισ

20

20

Επιχειρόςεισ

78

78

Επιχειρόςεισ

78

78

110

ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ
CO28

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

2b

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

Επιχειρόςεισ

12

12

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO01

3a

Επιχειρόςεισ

90

90

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO02

3a

Επιχειρόςεισ

90

90

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO05

3a

Επιχειρόςεισ

90

90

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO01

3c

Επιχειρόςεισ

240

80

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO02

3c

Επιχειρόςεισ

240

80

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO01

3d

Επιχειρόςεισ

635

150

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO02

3d

Επιχειρόςεισ

635

150

ΚΡΗΣΗ

CO24

1b

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Μετϊβαςη

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
χρϐνου

19

595

ΚΡΗΣΗ

CO25

1b

Μετϊβαςη

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
χρϐνου

12

12

ΚΡΗΣΗ

CO26

1b

Μετϊβαςη

Επιχειρόςεισ

225

270

ΚΡΗΣΗ

CO01

2b

Μετϊβαςη

Επιχειρόςεισ

100

300

ΚΡΗΣΗ

CO02

2b

Μετϊβαςη

Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ενύςχυςη για να ειςϊγουν νϋα προώϐντα
ςτην αγορϊ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
νϋων επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Ϊρευνα,καινοτομύα: Αριθμϐσ νϋων
ερευνητών ςε φορεύσ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ ερευνητών που εργϊζονται ςε βελτιωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ερευνητικών κϋντρων
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ςυνεργϊζονται με
ερευνητικϊ ιδρϑματα
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επι-

Επιχειρόςεισ

100

100

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

111

ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΚΡΗΣΗ

Σ3001

2c

Μετϊβαςη

ΚΡΗΣΗ

CO01

3a

Μετϊβαςη

ΚΡΗΣΗ

CO05

3a

Μετϊβαςη

ΚΡΗΣΗ

CO08

3a

Μετϊβαςη

ΚΡΗΣΗ

CO01

3c

Μετϊβαςη

ΚΡΗΣΗ

CO02

3c

Μετϊβαςη

ΚΡΗΣΗ

Σ3002

4f

Μετϊβαςη

ΚΡΗΣΗ

Σ3005

8iii

Μετϊβαςη

ΚΡΗΣΗ

CO23

8v

Μετϊβαςη

ΘΕΑΛΙΑ

CO01

3a

ΘΕΑΛΙΑ

CO01

3c

ΘΕΑΛΙΑ

CO01

3d

ΘΕΑΛΙΑ

CO02

3a

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανε-

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ
χορηγόςεισ
Αριθμϐσ φορϋων και οργανιςμών
του Δημοςύου και ευρϑτερου Δημοςύου τομϋα που ενιςχϑονται
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
νϋων επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Αριθμϐσ ςυνεργαςιών φορϋων επιχειρόςεων - ερευνητικών ιδρυμϊτων
Αριθμϐσ επιχειρηςιακών ςχεδύων
που χρηματοδοτοϑνται
αριθμϐσ υποςτηριζϐμενων πολϑ
μικρών, μικρών και μεςαύων επιχειρόςεων (ςυμπεριλαμβανομϋνων ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων τησ κοινωνικόσ οικονομύασ)
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

Αριθμϐσ

19

19

Επιχειρόςεισ

170

334

Επιχειρόςεισ

170

170

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
χρϐνου

272

272

Επιχειρόςεισ

370

370

Επιχειρόςεισ

370

370

Αριθμϐσ

20

20

Αριθμϐσ

88

146

Επιχειρόςεισ

220

263

Επιχειρόςεισ

765

765

Επιχειρόςεισ

40

40

Επιχειρόςεισ

165

165

Επιχειρόςεισ

165

165

112

ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ

πτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν οικονομικό ςτόριξη πλην επιχορηγόςεων
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
νϋων επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Ϊρευνα,καινοτομύα: Αριθμϐσ νϋων
ερευνητών ςε φορεύσ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ςυνεργϊζονται με
ερευνητικϊ ιδρϑματα
Ϊρευνα,καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ενύςχυςη για να ειςϊγουν νϋα προώϐντα
ςτην εταιρεύα
Φρόςτεσ υπηρεςιών ΣΠΕ που παρϋχονται απϐ δημϐςιουσ φορεύσ

ΘΕΑΛΙΑ

CO02

3d

ΘΕΑΛΙΑ

CO03

3d

ΘΕΑΛΙΑ

CO05

3d

ΘΕΑΛΙΑ

CO08

3d

ΘΕΑΛΙΑ

CO24

1a

ΘΕΑΛΙΑ

CO26

1b

ΘΕΑΛΙΑ

CO29

3c

ΘΕΑΛΙΑ

Σ1404

2c

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

CO24

1a

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Μετϊβαςη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

CO25

1a

Μετϊβαςη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

CO26

1b

Μετϊβαςη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

CO27

1b

Μετϊβαςη

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

Ϊρευνα,καινοτομύα: Αριθμϐσ νϋων
ερευνητών ςε φορεύσ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ ερευνητών που εργϊζονται ςε βελτιωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ερευνητικών κϋντρων
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ςυνεργϊζονται με
ερευνητικϊ ιδρϑματα
Ϊρευνα,καινοτομύα: Ιδιωτικϋσ επενδϑςεισ που ςυνδυϊζονται με

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

Επιχειρόςεισ

115

115

Επιχειρόςεισ

50

50

Επιχειρόςεισ

15

15

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
απαςχϐληςησ

50

50

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
απαςχϐληςησ

10

10

Επιχειρόςεισ

80

80

Επιχειρόςεισ

40

40

Αριθμϐσ

105000

105000

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
απαςχϐληςησ

10

10

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
απαςχϐληςησ

55

55

Επιχειρόςεισ

10

27

EURO

2080000

113

ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

CO01

2b

Μετϊβαςη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

CO28

2b

Μετϊβαςη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

CO36

2c

Μετϊβαςη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

Σ2701

2c

Μετϊβαςη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

CO01

3a

Μετϊβαςη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

CO05

3a

Μετϊβαςη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

CO02

3a

Μετϊβαςη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

CO08

3a

Μετϊβαςη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

Σ2703

3a

Μετϊβαςη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

Σ2704

3c

Μετϊβαςη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

CO01

8i

Μετϊβαςη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

Σ2711

8i

Μετϊβαςη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

CO01

8iii

Μετϊβαςη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

CO05

8v

Μετϊβαςη

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ
δημϐςια ςτόριξη ςτον τομϋα τησ
καινοτομύασ ό ςε ϋργα ϋρευνασ και
ανϊπτυξησ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ενύςχυςη για να ειςϊγουν νϋα προώϐντα
ςτην αγορϊ
Τγεύα: Πληθυςμϐσ που καλϑπτεται
απϐ βελτιωμϋνεσ υπηρεςύεσ υγεύασ
Χηφιακϋσ εφαρμογϋσ ςτουσ τομεύσ
Σουριςμϐσ - Πολιτιςμϐσ - Περιβϊλλον
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
νϋων επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Αριθμϐσ Επιχειρηματικών ςυνεργατικών δικτϑων
Αριθμϐσ δομών ςτόριξησ επιχειρόςεων για παραγωγό καινοτομύασ
ϊνεργοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων
των μακροχρϐνια ανϋργων
Ωνεργοι, απϐφοιτοι τριτοβϊθμιασ
εκπαύδευςησ, κϊτω των 30 ετών
ϊνεργοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων
των μακροχρϐνια ανϋργων
απαςχολοϑμενοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων των αυτοαπαςχολουμϋνων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

Επιχειρόςεισ

15

15

Επιχειρόςεισ

15

Υυςικϊ πρϐςωπα

80000

80000

Αριθμϐσ

10

19

Επιχειρόςεισ

115

121

Επιχειρόςεισ

40

Επιχειρόςεισ

75

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
απαςχϐληςησ

72,5

Αριθμϐσ

10

15

Αριθμϐσ

1

1

υμμετϋχοντεσ

320

320

υμμετϋχοντεσ

35

υμμετϋχοντεσ

210

210

υμμετϋχοντεσ

60

60
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ΕΠ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ
CO23

8v

Μετϊβαςη

Επιχειρόςεισ

10

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

CO23

9v

Μετϊβαςη

Επιχειρόςεισ

20

20

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

Σ2721

Αριθμϐσ

30

10

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO25

1a

Μετϊβαςη

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
χρϐνου

17

17

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Σ2251

1a

Μετϊβαςη

Αριθμϐσ

2

2

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO01

1b

Μετϊβαςη

Επιχειρόςεισ

50

50

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO02

1b

Μετϊβαςη

Επιχειρόςεισ

50

50

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO08

1b

Μετϊβαςη

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
χρϐνου

75

75

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO01

2b

Μετϊβαςη

Επιχειρόςεισ

165

165

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO02

2b

Μετϊβαςη

Επιχειρόςεισ

165

165

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO01

3a

Μετϊβαςη

Επιχειρόςεισ

70

40

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO05

3a

Μετϊβαςη

αριθμϐσ υποςτηριζϐμενων πολϑ
μικρών, μικρών και μεςαύων επιχειρόςεων (ςυμπεριλαμβανομϋνων ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων τησ κοινωνικόσ οικονομύασ)
αριθμϐσ υποςτηριζϐμενων πολϑ
μικρών, μικρών και μεςαύων επιχειρόςεων (ςυμπεριλαμβανομϋνων ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων τησ κοινωνικόσ οικονομύασ)
Μελϋτεσ, εμπειρογνωμοςϑνεσ, ϋρευνεσ, αξιολογόςεισ
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ ερευνητών που εργϊζονται ςε βελτιωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ερευνητικών κϋντρων
Αριθμϐσ ϋργων αναβϊθμιςησ ερευνητικών υποδομών
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
νϋων επιχειρόςεων που λαμβϊ-

Επιχειρόςεισ

70

40

Μετϊβαςη

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3
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ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO08

3a

Μετϊβαςη

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO01

3c

Μετϊβαςη

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO02

3c

Μετϊβαςη

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO08

3c

Μετϊβαςη

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO01

3d

Μετϊβαςη

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO02

3d

Μετϊβαςη

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO08

3d

Μετϊβαςη

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO20

5a

Μετϊβαςη

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO22

5a

Μετϊβαςη

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO22

5b

Μετϊβαςη

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

T2215

5b

Μετϊβαςη

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO01

6g

Μετϊβαςη

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO02

6g

Μετϊβαςη

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO23

8iii

Μετϊβαςη

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ
νουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Πρϐληψη και διαχεύριςη κινδϑνων:
Πληθυςμϐσ που ωφελεύται απϐ
αντιπλημμυρικϊ μϋτρα
Αποκατϊςταςη του εδϊφουσ: υνολικό επιφϊνεια αποκατεςτημϋνου εδϊφουσ
Αποκατϊςταςη του εδϊφουσ: υνολικό επιφϊνεια αποκατεςτημϋνου εδϊφουσ
υνολικό ϋκταςη περιοχών που
καλϑπτονται
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
αριθμϐσ υποςτηριζϐμενων πολϑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

Επιχειρόςεισ

175

100

Επιχειρόςεισ

84

35

Επιχειρόςεισ

84

35

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
χρϐνου

126

50

Επιχειρόςεισ

120

30

Επιχειρόςεισ

120

30

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
χρϐνου

84

21

Υυςικϊ πϐςωπα

3000

1500

Εκτϊρια

0,4

0,2

Εκτϊρια

0,9

0,45

Εκτϊρια

30

30

5

5

Επιχειρόςεισ

5

5

Επιχειρόςεισ

120

70

Επιχειρόςεισ
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ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

CO05

8v

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

CO24

1a

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

CO01

1b

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

CO02

1b

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

CO04

1b

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

CO26

1b

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

CO01

2b

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

T2406

2c

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

CO01

3a

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

CO02

3a

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

CO04

3a

Μετϊβαςη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

CO05

3a

Μετϊβαςη

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ
μικρών, μικρών και μεςαύων επιχειρόςεων (ςυμπεριλαμβανομϋνων ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων τησ κοινωνικόσ οικονομύασ)
απαςχολοϑμενοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων των αυτοαπαςχολουμϋνων
Ϊρευνα,καινοτομύα: Αριθμϐσ νϋων
ερευνητών ςε φορεύσ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν μη
οικονομικό ςτόριξη
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ςυνεργϊζονται με
ερευνητικϊ ιδρϑματα
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Φρόςτεσ υπηρεςιών ΣΠΕ που παρϋχονται απϐ δημϐςιουσ φορεύσ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν μη
οικονομικό ςτόριξη
απαςχολοϑμενοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων των αυτοαπαςχολουμϋνων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
χρϐνου

600

350

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
χρϐνου

6

6

Επιχειρόςεισ

380

380

Επιχειρόςεισ

3

3

Επιχειρόςεισ

350

350

Επιχειρόςεισ

40

40

Επιχειρόςεισ

80

80

Αριθμϐσ

70000

70000

Επιχειρόςεισ

440

440

Επιχειρόςεισ

140

140

Επιχειρόςεισ

300

300

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
χρϐνου

20

20
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ΕΠ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ
CO08

3a

Μετϊβαςη

Επιχειρόςεισ

60

60

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

CO29

3c

Μετϊβαςη

Επιχειρόςεισ

30

30

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

CO01

3d

Μετϊβαςη

Επιχειρόςεισ

55

55

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

CO02

3d

Μετϊβαςη

Επιχειρόςεισ

55

55

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

CO05

3d

Μετϊβαςη

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
χρϐνου

12

12

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

CO08

3d

Μετϊβαςη

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
χρϐνου

40

40

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

CO09

6c

Μετϊβαςη

Επιςκϋψεισ/ϋτοσ

30000

30000

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO25

1a

Μετϊβαςη

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
χρϐνου

30

30

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2101

1a

Μετϊβαςη

Αριθμϐσ

3

3

CO26

1b

Μετϊβαςη

Επιχειρόςεισ

16

16

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO27

1b

Μετϊβαςη

EURO

2000000

2000000

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕ-

T2102

2c

Μετϊβαςη

Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Ϊρευνα,καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ενύςχυςη για να ειςϊγουν νϋα προώϐντα
ςτην εταιρεύα
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
απαςχολοϑμενοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων των αυτοαπαςχολουμϋνων
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Αειφϐροσ Σουριςμϐσ: Αϑξηςη του
αναμενϐμενου αριθμοϑ επιςκϋψεων ςε ενιςχυϐμενεσ τοποθεςύεσ
πολιτιςτικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ και πϐλουσ ϋλξησ επιςκεπτών
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ ερευνητών που εργϊζονται ςε βελτιωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ερευνητικών κϋντρων
Ερευνητικϋσ Τποδομϋσ που ενιςχϑονται / αναβαθμύζονται
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ςυνεργϊζονται με
ερευνητικϊ ιδρϑματα
Ϊρευνα,καινοτομύα: Ιδιωτικϋσ επενδϑςεισ που ςυνδυϊζονται με
δημϐςια ςτόριξη ςτον τομϋα τησ
καινοτομύασ ό ςε ϋργα ϋρευνασ και
ανϊπτυξησ
Αριθμϐσ ψηφιακών υπηρεςιών

Αριθμϐσ

20

8
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ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΔΟΝΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO01

3a

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO02

3a

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO04

3a

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO08

3a

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO01

3d

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO02

3d

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO08

3d

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO30

4c

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO32

4c

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO34

4c

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2103

4c

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO34

4f

Μετϊβαςη

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ
που δημιουργοϑνται / αναβαθμύζονται
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν μη
οικονομικό ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ:
Πρϐςθετη δυναμικϐτητα παραγωγόσ ανανεώςιμησ ενϋργειασ
Ενεργειακό απϐδοςη: Μεύωςη τησ
ετόςιασ κατανϊλωςησ πρωτογενοϑσ ενϋργειασ των δημϐςιων κτιρύων
Μεύωςη εκπομπών αερύων θερμοκηπύου: Εκτιμώμενη ετόςια μεύωςη των εκπομπών των αερύων
θερμοκηπύου
Αριθμϐσ δημϐςιων κτιρύων που
βελτιώνουν την ενεργειακό απϐδοςη και χρόςη ΑΠΕ
Μεύωςη εκπομπών αερύων θερμοκηπύου: Εκτιμώμενη ετόςια μεύωςη των εκπομπών των αερύων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

Επιχειρόςεισ

240

180

Επιχειρόςεισ

220

165

Επιχειρόςεισ

20

15

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
χρϐνου

200

150

Επιχειρόςεισ

70

63

Επιχειρόςεισ

70

63

Ιςοδϑναμα πλόρουσ
χρϐνου

70

63

MW

3

3

kWh/ ϋτοσ

2200000

2200000

τϐνοι
ιςοδϑναμου CO2

550

550

Αριθμϐσ

60

60

τϐνοι
ιςοδϑναμου CO2

5500

5500

119

ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO09

6c

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2106

6c

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO23

6d

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO37

6e

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO01

8iii

Μετϊβαςη

CO01

9v

Μετϊβαςη

CO23

9v

Μετϊβαςη

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO25

1a

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO26

1b

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO01

2b

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO08

2b

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ
θερμοκηπύου
Αειφϐροσ Σουριςμϐσ: Αϑξηςη του
αναμενϐμενου αριθμοϑ επιςκϋψεων ςε ενιςχυϐμενεσ τοποθεςύεσ
πολιτιςτικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ και πϐλουσ ϋλξησ επιςκεπτών
Δρϊςεισ αξιοπούηςησ και ανϊδειξησ
φυςικόσ και πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ
Υϑςη και βιοποικιλϐτητα: Επιφϊνεια οικοτϐπων που λαμβϊνουν
ενύςχυςη για να αποκτόςουν καλϑτερο καθεςτώσ διατόρηςησ
Αςτικό ανϊπτυξη: Πληθυςμϐσ που
ζει ςε περιοχϋσ με ολοκληρωμϋνεσ
ςτρατηγικϋσ αςτικόσ ανϊπτυξησ
ϊνεργοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων
των μακροχρϐνια ανϋργων
ϊνεργοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων
των μακροχρϐνια ανϋργων
αριθμϐσ υποςτηριζϐμενων πολϑ
μικρών, μικρών και μεςαύων επιχειρόςεων (ςυμπεριλαμβανομϋνων ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων τησ κοινωνικόσ οικονομύασ)
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ ερευνητών που εργϊζονται ςε βελτιωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ερευνητικών κϋντρων
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ςυνεργϊζονται με
ερευνητικϊ ιδρϑματα
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

Επιςκϋψεισ/ϋτοσ

100000

Αριθμϐσ

18

Εκτϊρια

44000

Υυςικϊ πρϐςωπα

75000

υμμετϋχοντεσ

175

υμμετϋχοντεσ

55

Επιχειρόςεισ

8

ΙΠΑ

167

Επιχειρόςεισ

32

Επιχειρόςεισ

32

ΙΠΑ

32

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

120

ΕΠ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ
CO28

2b

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

Επιχειρόςεισ

32

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Σ1801

2c

Αριθμϐσ

5

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO01

3a

700

CO02

3a

Επιχειρόςεισ

700

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO08

3a

ΙΠΑ

700

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO01

3c

Επιχειρόςεισ

20

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO02

3c

Επιχειρόςεισ

20

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO01

3d

Επιχειρόςεισ

33

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO02

3d

Επιχειρόςεισ

33

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO04

3d

Επιχειρόςεισ

33

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO01

4b

Επιχειρόςεισ

33

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO02

4b

Επιχειρόςεισ

133

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO03

4b

Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν μη
οικονομικό ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν οικονομικό ςτόριξη πλην επιχορη-

Επιχειρόςεισ

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ενύςχυςη για να ειςϊγουν νϋα προώϐντα
ςτην αγορϊ
Χηφιακϋσ υπηρεςύεσ και εφαρμογϋσ που δημιουργοϑνται

Επιχειρόςεισ

33

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

121

ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO34

4c

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Σ1811

4c

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Σ1853

4e

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Σ1813

6c

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO23

6d

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO37

6e

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO01

8i

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Σ1832

8iii

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO23

8v

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

CO23

9v

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO24

1a

Μετϊβαςη

Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

τϐνοι
ιςοδϑναμου CO2

99

Αριθμϐσ

5

Αριθμϐσ

4

Πολιτιςτικϊ Μνημεύα που αναβαθμύζονται

Αριθμϐσ

3

Υϑςη και βιοποικιλϐτητα: Επιφϊνεια οικοτϐπων που λαμβϊνουν
ενύςχυςη για να αποκτόςουν καλϑτερο καθεςτώσ διατόρηςησ
Αςτικό ανϊπτυξη: Πληθυςμϐσ που
ζει ςε περιοχϋσ με ολοκληρωμϋνεσ
ςτρατηγικϋσ αςτικόσ ανϊπτυξησ
ϊνεργοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων
των μακροχρϐνια ανϋργων

Εκτϊρια

250

Πληθυςμϐσ

271690

υμμετϋχοντεσ

1000

Επιχειρηματικϊ ςχϋδια για νϋεσ
επιχειρόςεισ ςτουσ τομεύσ τησ RIS3

Αριθμϐσ

80

αριθμϐσ υποςτηριζϐμενων πολϑ
μικρών, μικρών και μεςαύων επιχειρόςεων (ςυμπεριλαμβανομϋνων ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων τησ κοινωνικόσ οικονομύασ)
αριθμϐσ υποςτηριζϐμενων πολϑ
μικρών, μικρών και μεςαύων επιχειρόςεων (ςυμπεριλαμβανομϋνων ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων τησ κοινωνικόσ οικονομύασ)
Ϊρευνα,καινοτομύα: Αριθμϐσ νϋων

Επιχειρόςεισ

163

Επιχειρόςεισ

138

ΙΠΑ

6

γόςεων
Μεύωςη εκπομπών αερύων θερμοκηπύου: Εκτιμώμενη ετόςια μεύωςη των εκπομπών των αερύων
θερμοκηπύου
Αριθμϐσ Δημοςύων κτιρύων που
ενιςχϑονται για εξοικονϐμηςη ενϋργειασ
Μεταφορικϊ μϋςα όπιασ κυκλοφορύασ που αποκτοϑνται

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

6

122

ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01

1b

Μετϊβαςη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO02

1b

Μετϊβαςη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO04

1b

Μετϊβαςη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO26

1b

Μετϊβαςη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01

2b

Μετϊβαςη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO02

2b

Μετϊβαςη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01

3a

Μετϊβαςη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO02

3a

Μετϊβαςη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO04

3a

Μετϊβαςη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO05

3a

Μετϊβαςη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01

3b

Μετϊβαςη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO02

3b

Μετϊβαςη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO05

3d

Μετϊβαςη

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ
ερευνητών ςε φορεύσ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν μη
οικονομικό ςτόριξη
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ςυνεργϊζονται με
ερευνητικϊ ιδρϑματα
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν μη
οικονομικό ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
νϋων επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
νϋων επιχειρόςεων που λαμβϊ-

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

Επιχειρόςεισ

325

325

Επιχειρόςεισ

25

20

Επιχειρόςεισ

300

300

Επιχειρόςεισ

15

15

Επιχειρόςεισ

120

30

Επιχειρόςεισ

120

30

Επιχειρόςεισ

370

325

Επιχειρόςεισ

70

25

Επιχειρόςεισ

300

300

Επιχειρόςεισ

15

10

Επιχειρόςεισ

45

10

Επιχειρόςεισ

45

10

Επιχειρόςεισ

20

10
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ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO08

3d

Μετϊβαςη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01

8iii

Μετϊβαςη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO23

9v

Μετϊβαςη

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO25

1a

Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO26

1b

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01

2b

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO02

2b

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σ3401

2c

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σ3406

2c

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01

3a

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO02

3a

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO05

3a

Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

ΙΠΑ

80

40

υμμετϋχοντεσ

100

40

Επιχειρόςεισ

30

10

ΙΠΑ

10

6

Επιχειρόςεισ

40

40

Επιχειρόςεισ

21

21

Επιχειρόςεισ

21

21

Αριθμϐσ

19

19

Αριθμϐσ εφαρμογών τηλειατρικόσ

Αριθμϐσ

2

2

Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
νϋων επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη

Επιχειρόςεισ

84

55

Επιχειρόςεισ

60

40

Επιχειρόςεισ

24

15

νουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
ϊνεργοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων
των μακροχρϐνια ανϋργων
αριθμϐσ υποςτηριζϐμενων πολϑ
μικρών, μικρών και μεςαύων επιχειρόςεων (ςυμπεριλαμβανομϋνων ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων τησ κοινωνικόσ οικονομύασ)
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ ερευνητών που εργϊζονται ςε βελτιωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ερευνητικών κϋντρων
Ϊρευνα,καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ςυνεργϊζονται με
ερευνητικϊ ιδρϑματα
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Αριθμϐσ ψηφιακών εφαρμογών
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ΕΠ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΡΟΨΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ 2023
ΣΟ ΕΠ

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ ΔΕΙΚΣΗ
ΣΗ RIS3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ
CO08

3a

78

50

CO01

3d

Επιχειρόςεισ

100

100

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO02

3d

Επιχειρόςεισ

60

60

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO04

3d

Επιχειρόςεισ

40

40

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO08

3d

ΙΠΑ

6

6

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01

8iii

Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ:Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ
επιχειρόςεων που λαμβϊνουν μη
οικονομικό ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ:Αϑξηςη
τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
ϊνεργοι,ςυμπεριλαμβανομϋνων
των μακροχρϐνια ανϋργων

ΙΠΑ

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

υμμετϋχοντεσ

60

60

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO05

8v

Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ
Περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ
περιφϋρειεσ

υμμετϋχοντεσ

75

75

ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΨΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΕΠΑΝΕΚ

CO25

1α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO25

1α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO25

1α

ΕΣΠΑ

απαςχολοϑμενοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων των αυτοαπαςχολουμϋνων

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ
Αριθμϐσ ερευνητών
που εργϊζονται ςε
βελτιωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ερευνητικών
υποδομών
Αριθμϐσ ερευνητών
που εργϊζονται ςε
βελτιωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ερευνητικών
υποδομών
Αριθμϐσ ερευνητών
που εργϊζονται ςε
βελτιωμϋνεσ εγκατα-

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ (κατϊ περύπτωςη)

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ
(2023)

ΑΜΕΗ ΤΦΕΣΙΗ
ΜΕ RIS3

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
ΕΤΔ ΕΠΑνΕΚ

Ιςοδϑναμα πλόρουσ απαςχϐλςηςησ

Λιγότερο αναπτυγμϋνεσ

645

ΝΑΙ

Δϑναται να αφορϊ και την ΕΠ 1β

Ιςοδϑναμα πλόρουσ απαςχϐλςηςησ

Αναπτυγμϋνεσ

190

ΝΑΙ

Δϑναται να αφορϊ και την ΕΠ 1β

σ Ιςοδϑναμα πλόρουσ απαςχϐλςηςησ

ε μετϊβαςη

127

ΝΑΙ

Δϑναται να αφορϊ και την ΕΠ 1β

125

ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΨΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΕΠΑΝΕΚ

CO25

1α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO25

1α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4225

1α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4225

1α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4225

1α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4225

1α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4225

1α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO01

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO01

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO01

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO01

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO01

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO02

1β

ΕΣΠΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ
ςτϊςεισ ερευνητικών
υποδομών
Αριθμϐσ ερευνητών
που εργϊζονται ςε
βελτιωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ερευνητικών
υποδομών
Αριθμϐσ ερευνητών
που εργϊζονται ςε
βελτιωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ερευνητικών
υποδομών
Αριθμϐσ ερευνητικών
υποδομών που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ ερευνητικών
υποδομών που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ ερευνητικών
υποδομών που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ ερευνητικών
υποδομών που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ ερευνητικών
υποδομών που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν επιχο-

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ (κατϊ περύπτωςη)

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ
(2023)

ΑΜΕΗ ΤΦΕΣΙΗ
ΜΕ RIS3

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
ΕΤΔ ΕΠΑνΕΚ

Ιςοδϑναμα πλόρουσ απαςχϐλςηςησ

τερεϊ Ελλϊδα

17

ΝΑΙ

Δϑναται να αφορϊ και την ΕΠ 1β

Ιςοδϑναμα πλόρουσ απαςχϐλςηςησ

Νότιο Αιγαύο

0

ΝΑΙ

Δϑναται να αφορϊ και την ΕΠ 1β

Αριθμϐσ

Λιγότερο αναπτυγμϋνεσ

15

ΝΑΙ

Αριθμϐσ

Αναπτυγμϋνεσ

5

ΝΑΙ

Αριθμϐσ

ε μετϊβαςη

3

ΝΑΙ

Αριθμϐσ

τερεϊ Ελλϊδα

1

ΝΑΙ

Αριθμϐσ

Νότιο Αιγαύο

0

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Λιγότερο αναπτυγμϋνεσ

325

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Αναπτυγμϋνεσ

135

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

ε μετϊβαςη

205

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

τερεϊ Ελλϊδα

28,5

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Νότιο Αιγαύο

14,25

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Λιγότερο αναπτυγμϋνεσ

250

ΝΑΙ
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ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΨΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΕΠΑΝΕΚ

CO02

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO02

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO02

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO02

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO05

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO05

1β

ΕΣΠΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ
ρηγόςεισ
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν οικονομικό ςτόριξη πλην
των επιχορηγόςεων
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν οικονομικό ςτόριξη πλην
των επιχορηγόςεων
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν οικονομικό ςτόριξη πλην
των επιχορηγόςεων
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν οικονομικό ςτόριξη πλην
των επιχορηγόςεων
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν οικονομικό ςτόριξη πλην
των επιχορηγόςεων
Αριθμϐσ νϋων επιχειρόςεων που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ νϋων επιχειρόςεων που ενιςχϑονται

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ (κατϊ περύπτωςη)

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ
(2023)

ΑΜΕΗ ΤΦΕΣΙΗ
ΜΕ RIS3

Επιχειρόςεισ

Αναπτυγμϋνεσ

104

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

ε μετϊβαςη

158

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

τερεϊ Ελλϊδα

22

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Νότιο Αιγαύο

11

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Λιγότερο αναπτυγμϋνεσ

92

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Αναπτυγμϋνεσ

38

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

ε μετϊβαςη

58

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

τερεϊ Ελλϊδα

8

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Νότιο Αιγαύο

4

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Λιγότερο αναπτυγμϋνεσ

46

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Αναπτυγμϋνεσ

21

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
ΕΤΔ ΕΠΑνΕΚ

127

ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΨΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΕΠΑΝΕΚ

CO05

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO05

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO05

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO24

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO24

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO24

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO24

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO24

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO26

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO26

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO26

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO26

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO26

1β

ΕΣΠΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ
Αριθμϐσ νϋων επιχειρόςεων που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ νϋων επιχειρόςεων που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ νϋων επιχειρόςεων που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ νϋων ερευνητών ςε οντϐτητεσ που
ενιςχϑονται
Αριθμϐσ νϋων ερευνητών ςε οντϐτητεσ που
ενιςχϑονται
Αριθμϐσ νϋων ερευνητών ςε οντϐτητεσ που
ενιςχϑονται
Αριθμϐσ νϋων ερευνητών ςε οντϐτητεσ που
ενιςχϑονται
Αριθμϐσ νϋων ερευνητών ςε οντϐτητεσ που
ενιςχϑονται
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ςυνεργϊζονται με
ερευνητικϊ ινςτιτοϑτα
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ςυνεργϊζονται με
ερευνητικϊ ινςτιτοϑτα
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ςυνεργϊζονται με
ερευνητικϊ ινςτιτοϑτα
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ςυνεργϊζονται με
ερευνητικϊ ινςτιτοϑτα
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ςυνεργϊζονται με
ερευνητικϊ ινςτιτοϑτα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ (κατϊ περύπτωςη)

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ
(2023)

ΑΜΕΗ ΤΦΕΣΙΗ
ΜΕ RIS3

Επιχειρόςεισ

ε μετϊβαςη

28

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

τερεϊ Ελλϊδα

5

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Νότιο Αιγαύο

0

ΝΑΙ

ΙΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμϋνεσ

3772

ΝΑΙ

ΙΠΑ

Αναπτυγμϋνεσ

1558

ΝΑΙ

ΙΠΑ

ε μετϊβαςη

2378

ΝΑΙ

ΙΠΑ

τερεϊ Ελλϊδα

328

ΝΑΙ

ΙΠΑ

Νότιο Αιγαύο

164

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Λιγότερο αναπτυγμϋνεσ

294

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Αναπτυγμϋνεσ

120

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

ε μετϊβαςη

186

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

τερεϊ Ελλϊδα

26

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Νότιο Αιγαύο

14

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
ΕΤΔ ΕΠΑνΕΚ

128

ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΨΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΕΠΑΝΕΚ

T4204

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4204

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4204

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4204

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4204

1β

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO01

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO01

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO01

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO01

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO01

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO02

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO02

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO02

3α

ΕΣΠΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ
Αριθμϐσ κοινών ϋργων
Ε&Κ με φορεύσ ϊλλων
χωρών (με ό χωρύσ
ςυντονιςμϐ με την Ε.Ε)
Αριθμϐσ κοινών ϋργων
Ε&Κ με φορεύσ ϊλλων
χωρών (με ό χωρύσ
ςυντονιςμϐ με την Ε.Ε)
Αριθμϐσ κοινών ϋργων
Ε&Κ με φορεύσ ϊλλων
χωρών (με ό χωρύσ
ςυντονιςμϐ με την Ε.Ε)
Αριθμϐσ κοινών ϋργων
Ε&Κ με φορεύσ ϊλλων
χωρών (με ό χωρύσ
ςυντονιςμϐ με την Ε.Ε)
Αριθμϐσ κοινών ϋργων
Ε&Κ με φορεύσ ϊλλων
χωρών (με ό χωρύσ
ςυντονιςμϐ με την Ε.Ε)
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ (κατϊ περύπτωςη)

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ
(2023)

ΑΜΕΗ ΤΦΕΣΙΗ
ΜΕ RIS3

Αριθμϐσ ϋργων

Λιγότερο αναπτυγμϋνεσ

255

ΝΑΙ

Αριθμϐσ ϋργων

Αναπτυγμϋνεσ

104

ΝΑΙ

Αριθμϐσ ϋργων

ε μετϊβαςη

161

ΝΑΙ

Αριθμϐσ ϋργων

τερεϊ Ελλϊδα

25

ΝΑΙ

Αριθμϐσ ϋργων

Νότιο Αιγαύο

13

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Λιγότερο αναπτυγμϋνεσ

1.970

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Αναπτυγμϋνεσ

582

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

ε μετϊβαςη

387

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

τερεϊ Ελλϊδα

104

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Νότιο Αιγαύο

85

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Λιγότερο αναπτυγμϋνεσ

1.084

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Αναπτυγμϋνεσ

320

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

ε μετϊβαςη

213

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
ΕΤΔ ΕΠΑνΕΚ

129

ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΨΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΕΠΑΝΕΚ

CO02

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO02

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO05

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO05

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO05

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO05

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO05

3α

ΕΣΠΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν οικονομικό ςτόριξη πλην
των επιχορηγόςεων
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν οικονομικό ςτόριξη πλην
των επιχορηγόςεων
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν οικονομικό ςτόριξη πλην
των επιχορηγόςεων
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν οικονομικό ςτόριξη πλην
των επιχορηγόςεων
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν οικονομικό ςτόριξη πλην
των επιχορηγόςεων
Αριθμϐσ νϋων επιχειρόςεων που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ νϋων επιχειρόςεων που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ νϋων επιχειρόςεων που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ νϋων επιχειρόςεων που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ νϋων επιχει-

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ (κατϊ περύπτωςη)

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ
(2023)

ΑΜΕΗ ΤΦΕΣΙΗ
ΜΕ RIS3

Επιχειρόςεισ

τερεϊ Ελλϊδα

57

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Νότιο Αιγαύο

47

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Λιγότερο αναπτυγμϋνεσ

886

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Αναπτυγμϋνεσ

262

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

ε μετϊβαςη

174

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

τερεϊ Ελλϊδα

47

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Νότιο Αιγαύο

38

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Λιγότερο αναπτυγμϋνεσ

1.176

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Αναπτυγμϋνεσ

347

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

ε μετϊβαςη

231

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

τερεϊ Ελλϊδα

62

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Νότιο Αιγαύο

51

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
ΕΤΔ ΕΠΑνΕΚ

130

ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΨΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΕΠΑΝΕΚ

CO08

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO08

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO08

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO08

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO08

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO29

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO29

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO29

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO29

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO29

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

Σ4209

3α

ΕΣΠΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ
ρόςεων που ενιςχϑονται
Αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςε επιχειρόςεισ
που ενιςχϑονται
Αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςε επιχειρόςεισ
που ενιςχϑονται
Αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςε επιχειρόςεισ
που ενιςχϑονται
Αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςε επιχειρόςεισ
που ενιςχϑονται
Αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςε επιχειρόςεισ
που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ενιςχϑονται για να
ειςϊγουν προώϐντα νϋα
ςτην εταιρεύα
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ενιςχϑονται για να
ειςϊγουν προώϐντα νϋα
ςτην εταιρεύα
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ενιςχϑονται για να
ειςϊγουν προώϐντα νϋα
ςτην εταιρεύα
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ενιςχϑονται για να
ειςϊγουν προώϐντα νϋα
ςτην εταιρεύα
Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ενιςχϑονται για να
ειςϊγουν προώϐντα νϋα
ςτην εταιρεύα
Επιχειρηματικϋσ πρωτοβουλύεσ που υπο-

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ (κατϊ περύπτωςη)

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ
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ΑΜΕΗ ΤΦΕΣΙΗ
ΜΕ RIS3

ΕΜΕ

Λιγότερο αναπτυγμϋνεσ

3.753

ΝΑΙ

ΕΜΕ

Αναπτυγμϋνεσ

1.109

ΝΑΙ

ΕΜΕ

ε μετϊβαςη

738

ΝΑΙ

ΕΜΕ

τερεϊ Ελλϊδα

198

ΝΑΙ

ΕΜΕ

Νότιο Αιγαύο

162

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Λιγότερο αναπτυγμϋνεσ

794

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Αναπτυγμϋνεσ

235

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

ε μετϊβαςη

156

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

τερεϊ Ελλϊδα

42

ΝΑΙ

Επιχειρόςεισ

Νότιο Αιγαύο

34

ΝΑΙ

Επιχειρηματικϋσ
πρωτοβουλύεσ

Λιγότερο αναπτυγμϋνεσ

772

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
ΕΤΔ ΕΠΑνΕΚ

131

ΕΠ

ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
ΕΚΡΟΨΝ

ΚΨΔ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΑΜΕΙΟ

ΕΠΑΝΕΚ

Σ4209

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

Σ4209

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

Σ4209

3α

ΕΣΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

Σ4209

3α

ΕΣΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ (κατϊ περύπτωςη)

ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ
(2023)

ΑΜΕΗ ΤΦΕΣΙΗ
ΜΕ RIS3

Επιχειρηματικϋσ
πρωτοβουλύεσ

Αναπτυγμϋνεσ

883

ΝΑΙ

Επιχειρηματικϋσ
πρωτοβουλύεσ

ε μετϊβαςη

370

ΝΑΙ

Επιχειρηματικϋσ
πρωτοβουλύεσ

τερεϊ Ελλϊδα

121

ΝΑΙ

Επιχειρηματικϋσ
πρωτοβουλύεσ

Νότιο Αιγαύο

104

ΝΑΙ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ
ςτηρύζονται απϐ θερμοκοιτύδεσ ΕΠΑνΕΚ
Επιχειρηματικϋσ πρωτοβουλύεσ που υποςτηρύζονται απϐ θερμοκοιτύδεσ ΕΠΑνΕΚ
Επιχειρηματικϋσ πρωτοβουλύεσ που υποςτηρύζονται απϐ θερμοκοιτύδεσ ΕΠΑνΕΚ
Επιχειρηματικϋσ πρωτοβουλύεσ που υποςτηρύζονται απϐ θερμοκοιτύδεσ ΕΠΑνΕΚ
Επιχειρηματικϋσ πρωτοβουλύεσ που υποςτηρύζονται απϐ θερμοκοιτύδεσ ΕΠΑνΕΚ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
ΕΤΔ ΕΠΑνΕΚ

ΠΗΓΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ ΕΚΣΙΜΗΕΙ ΣΨΝ Δ.Α., ΒΑΕΙ ΣΟΙΦΕΙΨΝ SFC2014 ΚΑΙ RIS3 (2015,2016).
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8.4

Τποςύςτημα δεικτών χρηματοδοτικών μϋςων

Σο εν λϐγω υποςϑςτημα αναπτϑςςεται προκειμϋνου να ςυμβϊλλει ςτην εξυπηρϋτηςη
των απαιτόςεων των Καν. ΕΕ 1303/2013, αρ. 46 και 821/2014. την παροϑςα φϊςη
εξειδικεϑονται κατωτϋρω ςε προγραμματικό επύπεδο οι ςχετικού με τα χρηματοδοτικϊ εργαλεύα δεύκτεσ αποτελϋςματοσ και εκροών των εγκεκριμϋνων Επ.
προγραμμϊτων.
Η καταχώριςη των ςτοιχεύων προϐδου των ςχετικών δεικτών θα γύνεται κατϊ κϑριο
λϐγο ςτο πληροφοριακϐ ςϑςτημα κρατικών ενιςχϑςεων (ΠΚΕ), με προώθηςη των
ςχετικών δεδομϋνων ςτο ΟΠ-ΕΠΑ.
ε πρώτη φϊςη, με βϊςη τισ εκ των προτϋρων αξιολογόςεισ(ex-ante assessment) τησ
δημιουργύασ χρηματοδοτικών μϋςων (και τησ επικαιροπούηςόσ τουσ που ολοκληρώθηκαν τον Δεκϋμβριο 2016 και τον Οκτώβριο 2016 για θϋματα εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ
ςτη ςτϋγαςη) εντοπύζονται οι ακϐλουθοι ςχετικού δεύκτεσ των εγκεκριμϋνων Ε.Π., ομαδοποιημϋνοι ςε 3 θεματικϋσ ενϐτητεσ (επιχειρηματικϐτητα, ενεργειακό αποδοτικϐτητα
και εξοικονϐμηςη ενϋργειασ, αςτικϋσ και χωρικϋσ ολοκληρωμϋνεσ επενδϑςεισ.
ήςον αφορϊ ςτη θεματικό ενϐτητα τησ επιχειρηματικότητασ, εντοπύςτηκαν ϐλεσ οι
επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ των εγκεκριμϋνων Ε.Π. που ςχετύζονται με την ανϊπτυξη
τησ επιχειρηματικϐτητασ ςτο πλαύςιο των θεματικών ςτϐχων Θ 1 (ΕΣΠΑ), ΘΑ 2 (ΕΣΠΑ), Θ 3 (ΕΣΠΑ), ΘΑ 8 (ΕΚΣ) και Θ 9 (ΕΚΣ) αλλϊ και τησ ςυμβολόσ των Σαμεύων ΕΓΣΑΑ και ΕΣΘΑ.
Για τη θεματικό ενϐτητα τησ ενεργειακόσ αποδοτικότητασ και τησ εξοικονόμηςησ
ενϋργειασ, εντοπύζονται οι επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ των Ε.Π. που ςχετύζονται με
τουσ ςτϐχουσ τησ οικονομύασ χαμηλών ρϑπων και αφοροϑν ςτον θεματικϐ ςτϐχο (Θ)4.
τισ αςτικϋσ και χωρικϋσ ολοκληρωμϋνεσ επενδύςεισ εντοπύζονται οι επενδυτικϋσ
προτεραιϐτητεσ των Ε.Π. που ςυνδϋουν τισ θεματικϋσ ςυγκεντρώςεισ με τισ χωρικϋσ
ολοκληρωμϋνεσ ςτρατηγικϋσ και παρεμβϊςεισ, ςτο πλαύςιο των θεματικών ςτϐχων Θ
1 (ΕΣΠΑ), ΘΑ 4 (ΕΣΠΑ), Θ 6 (ΕΣΠΑ), Θ 7 (ΕΣΠΑ), Θ 9 (ΕΚΣ) και Θ 10 (ΕΚΣ). Οι τομϋσ αυτϋσ των θεματικών με τισ χωρικϋσ ςυγκεντρώςεισ εντοπύζονται πιο ςυγκεκριμϋνα
ςτισ διϊςταςεισ τησ «ϋξυπνησ», βιώςιμησ και «περιεκτικόσ» ανϊπτυξησ. Η «ϋξυπνη» ανϊπτυξη περιϋχει την επιχειρηματικϐτητα, την ϋρευνα και την καινοτομύα. Η βιώςιμη
ανϊπτυξη περιϋχει την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ, την αποδοτικϐτητα τησ ενεργειακόσ
κατανϊλωςησ, τισ μεταφορϋσ και την αντιμετώπιςη των κινδϑνων και των ρύςκων και η
περιεκτικό ανϊπτυξη περιϋχει την κοινωνικό ςυνοχό, την απαςχϐληςη και την εκπαύδευςη.
Με δεδομϋνο ϐτι η εφαρμογό των χρηματοδοτικών μϋςων ςτηρύζεται ςτον εντοπιςμϐ
των «αποτυχιών» τησ αγορϊσ ςε μακροοικονομικϐ επύπεδο, και ςτο επύπεδο τησ προςφορϊσ και τησ ζότηςησ με ςωςτϐ υπολογιςμϐ και προςδιοριςμϐ του χρηματοδοτικοϑ
κενοϑ, η διαμϐρφωςη του υποςϑςτηματοσ δεικτών χρηματοδοτικών μϋςων, αποςκοπεύ
ςτην αποτϑπωςη τησ ςυνειςφορϊσ των χρηματοδοτικών μϋςων ςτισ προτεραιϐτητεσ
που ϋχουν αναδειχθεύ ςτο πλαύςιο τησ εκ των προτϋρων αξιολογόςεων των χρηματοδοτικών μϋςων (Βλ ενϐτητα ΙΦ του παραρτόματοσ Ι του καν. (ΕΕ) αριθ.821/2014).
Οι πύνακεσ των δεικτών εκροών και αποτελεςμϊτων που ακολουθούν εύναι ενδεικτικού και ϋχουν δυναμικό χαρακτόρα, δεδομϋνου ότι μια νϋα επικαιροπούηςη μπορεύ να τουσ τροποποιόςει ό/και να προςθϋςει νϋουσ.
ΠΙΝΑΚΑ 15 - Δεύκτεσ εκροών που ςχετύζονται με χρόςη χρηματοδοτικών μϋςων θεματικόσ ενότητασ επιχειρηματικότητασ
Δεύκτησ εκροών
CO01
CO01

Περιγραφό
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Ωνεργοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μακροχρϐνια ανϋργων (ςτην περύπτωςη μϐνο
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Δεύκτησ εκροών
CO02
CO04
CO05
CO08
CO20
CO23
CO26
CO28
CO29
Σ1203
Σ1260
T3288
Σ4209
T4218
T4219
T4855

Περιγραφό
του θεματικοϑ ςτϐχου 8)
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν μη οικονομικό ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ νϋων επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν ενύςχυςη
Αριθμϐσ ϋργων πλόρωσ ό μερικώσ εκτελεςθϋντων απϐ κοινωνικοϑσ εταύρουσ ό μη
κυβερνητικϋσ οργανώςεισ
Αριθμϐσ υποςτηριζϐμενων ΜΜΕ (ςυμπεριλαμβανομϋνων ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων τησ κοινωνικόσ οικονομύασ)
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ςυνεργϊζονται με ερευνητικϊ ιδρϑματα
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ενύςχυςη για να ειςϊγουν νϋα προώϐντα ςτην αγορϊ
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ενύςχυςη για να ειςϊγουν νϋα προώϐντα ςτην εταιρεύα
Επιχειρόςεισ που ενιςχϑθηκαν για να υιοθετόςουν καινοτομύεσ υποςτηριζϐμενεσ απϐ
ΣΠΕ
Αριθμϐσ εγκεκριμϋνων επιχειρηματικών ςχεδύων ςχετικών με δημιουργύα επιχειρόςεων
Αριθμϐσ νϋο ιδρυϐμενων επιχειρόςεων ςτουσ τομεύσ τησ ΠΕΕ
Επιχειρηματικϋσ πρωτοβουλύεσ που υποςτηρύζονται απϐ θερμοκοιτύδεσ
Τποςτηριζϐμενα ςχϋδια για δημιουργύα νϋων επιχειρόςεων
Θϋςεισ εργαςύασ που δημιουργοϑνται επιπρϐςθετα του επιχειρηματύα
Νϋεσ ΜΜΕ (ςυμπεριλαμβανομϋνων ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων
τησ κοινωνικόσ οικονομύασ) που υποςτηρύζονται

Πηγό: Ειδικό Τπηρεςύα Κρατικών Ενιςχϑςεων. Εκ των προτϋρων αξιολϐγηςη (ex ante assessment) τησ δημιουργύασ μϋςων χρηματοοικονομικόσ τεχνικόσ. Επεξεργαςύα απϐ ςτοιχεύα των εγκεκριμϋνων ΕΠ.

ΠΙΝΑΚΑ 16 - Δεύκτεσ αποτελεςμϊτων που ςχετύζονται με χρόςη χρηματοδοτικών μϋςων τησ θεματικόσ ενότητασ επιχειρηματικότητασ
Δεύκτησ
T4201
T4223
Σ4205
T4207
T4212
T4214
T4217
T4812
Σ4813
Σ4810
Σ4814
Σ1015
Σ1016
Σ1302
Σ1303
Σ1304
Σ1311
Σ1306

Περιγραφό
Δαπϊνη Ε&Α των επιχειρόςεων
Αριθμϐσ πατεντών
Τιοθϋτηςη ΣΠΕ
Ποςοςτϐ καινοτϐμων επιχειρόςεων επύ του ςυνϐλου
Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα (ΑΠΑ) των 9 ςτρατηγικών τομϋων τησ χώρασ
Εξαγωγϋσ ελληνικών επιχειρόςεων ςτουσ 9 ςτρατηγικοϑσ τομεύσ τησ χώρασ
Νεοφυεύσ επιχειρόςεισ που διατηροϑνται 6 μόνεσ μετϊ τη λόξη τησ παρϋμβαςησ
Νϋεσ ό αναβαθμιςμϋνεσ ςυςτημικϋσ παρεμβϊςεισ για την ενύςχυςη των θεςμών τησ
αγορϊσ εργαςύασ και τησ πρϐνοιασ που εφαρμϐζονται /τύθενται ςε λειτουργύα
Ϊργα που εφαρμϐζονται για την ενύςχυςη τησ επιχειρηςιακόσ ικανϐτητασ κοινωνικών
εταύρων ό/και φορϋων τησ κοινωνύασ των πολιτών
Κοινωνικϋσ επιχειρόςεισ που η λειτουργύα τουσ ςυνεχύζεται ϋνα ϋτοσ μετϊ τη λόξη τησ
παρϋμβαςησ
Ωνεργοι που ωφελοϑνται ϊμεςα απϐ την αξιοπούηςη τησ κοινωνικόσ επιχειρηματικϐτητασ
Ποςοςτϐ start-ups ςτουσ ενιςχυϐμενουσ κλϊδουσ προσ το ςϑνολο νϋων επιχειρόςεων
Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα
Δαπϊνη Ε&Α του τομϋα επιχειρόςεων (ςε ςχϋςη με το περιφερειακϐ ΑΕΠ)
Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα των επιχειρόςεων ΣΠΕ
Επιχειρόςεισ που μοιρϊζονται ηλεκτρονικϊ πληροφορύεσ κατϊ μόκοσ τησ αλυςύδασ
Αναλογύα start-ups / νϋων εταιρειών εντϊςεωσ Ε&Σ προσ ςϑνολο νϋων επιχειρόςεων
Περιφερειακό Ακ. Προςτιθϋμενη Αξύα (ΑΠΑ )
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Δεύκτησ
Σ1382
Σ1308
Σ1383
Σ1370
Σ1388
T2002
T2004
T2005
Σ1605
Σ1606
Σ1608
Σ1609
Σ1610
Σ1406
Σ1407
Σ1370
Σ1408
T2202
Σ2203
T2206
Σ2208
Σ2207
Σ1805
Σ1807
Σ1808
Σ1809
T2402
T2403
T2408
T2409
Σ2407
Σ2603
Σ2724
T2607
Σ3231
Σ3232
Σ3281
T2803
Σ2806
Σ2808
Σ2809
Σ3101
Σ3102
Σ3104
Σ3105
Σ3535
Σ3503
Σ3505
Σ3506

Περιγραφό
Εξαγωγϋσ (εκτϐσ πετρελαιοειδών)
ΜΜΕ που ςυνεχύζουν τη δραςτηριϐτητϊ τουσ ϋνα ϋτοσ μετϊ την ϋναρξη λειτουργύασ
τουσ
ΜΜΕ που ςυνεχύζουν να εφαρμϐζουν δρϊςεισ προςαρμογόσ ςε τομεύσ υψηλοϑ περιφερειακοϑ ενδιαφϋροντοσ
Ωτομα που βρύςκουν απαςχϐληςη ςε νϋεσ επιχειρόςεισ κοινωνικόσ οικονομύασ
Κοινωνικϋσ Επιχειρόςεισ που η λειτουργύα τουσ ςυνεχύζεται ϋνα ϋτοσ μετϊ τη λόξη τησ
παρϋμβαςησ
Ποςοςτϐ επενδϑςεων των επιχειρόςεων ςε ΕΣΑΚ
Επενδϑςεισ ςτουσ τομεύσ ϋξυπνησ εξειδύκευςησ
Εξαγωγϋσ των επιχειρόςεων τησ Περιφϋρειασ
κοινωνικϋσ επιχειρόςεισ που η λειτουργύα τουσ ςυνεχύζεται ϋνα ϋτοσ μετϊ την λόξη τησ
παρϋμβαςησ
Δαπϊνη Ε&Α των επιχειρόςεων
Ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα ΣΠΕ
Ποςοςτϐ επιχειρόςεων που ανϋπτυξαν καινοτϐμα προώϐντα και διαδικαςύεσ
Εξαγωγϋσ περιφϋρειασ Ηπεύρου
Επενδϑςεισ πϊγιου κεφαλαύου επιχειρόςεων ςτην περιφϋρεια Ηπεύρου
ΑΠΑ ςε κλϊδουσ υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ τησ Περιφϋρειασ
Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα Περιφϋρειασ
Αξύα Εξαγωγών
Ιδιωτικό δαπϊνη ςε ΕΣΑ ςε ςχϋςη με το περιφερειακϐ ΑΕΠ
Κϑκλοσ εργαςιών μϋςω ΣΠΕ
Ποςοςτϐ νϋων καινοτϐμων επιχειρόςεων ςτο ςϑνολο των νϋων επιχειρόςεων
Αϑξηςη ΑΠΑ ςτουσ τομεύσ του RIS
Αϑξηςη εξαγωγών
Επιχειρόςεισ που επϋνδυςαν ςε ΣΠΕ
Κ.Ε των επιχειρόςεων ςτουσ τομεύσ προτεραιϐτητασ τησ περιφερειακόσ ϋξυπνησ εξειδύκευςησ
Μϋλη ςυνεργατικών ςχηματιςμών
Αξύα εξαγωγών των ΜΜΕ ςτουσ τομεύσ τησ περιφερειακόσ ϋξυπνησ εξειδύκευςησ
Επιχειρηματικϋσ δαπϊνεσ για ϋρευνα και ανϊπτυξη
Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα ΣΠΕ
Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα ςτουσ κλϊδουσ υψηλόσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ
Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα
Αξύα εξαγωγών τησ Περιφϋρειασ
Δαπϊνη των επιχειρόςεων για Ε&Α (ωσ ποςοςτϐ του ΑΕΠ τησ ΠΙΝ)
Επιχειρόςεισ που διϋθεςαν κεφϊλαια για ΣΠΕ
Επενδϑςεισ παγύου κεφαλαύου ςε τομεύσ τησ ϋξυπνησ εξειδύκευςησ
Αϑξηςη του αριθμοϑ των ςυνεργαζϐμενων επιχειρόςεων υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ
ςε cluster - θερμοκοιτύδεσ
Απαςχϐληςη ςτισ ΜΜΕ τησ Περιφϋρειασ (Β’γενό και Γ’ γενό τομϋα)
Νϋεσ επιχειρόςεισ ςτουσ τομεύσ τησ ΠΕΕ που ςυνεχύζουν τη λειτουργύα τουσ ϋνα ϋτοσ
μετϊ την ενύςχυςό τουσ
Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα ΣΠΕ
Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα ςτουσ κλϊδουσ υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ
Ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα
Αξύα εξαγωγών Περιφϋρειασ
Ιδιωτικό Δαπϊνη των επιχειρόςεων ςε ΕΣΑΚ ςε ςχϋςη με το Περιφερειακϐ ΑΕΠ
Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη αξύα ΣΠΕ
Επιχειρηματικϐτητα αρχικών ςταδύων (ποςοςτϐ νϋων επιχειρηματιών ςτο ςϑνολο του
πληθυςμοϑ τησ Περιφϋρειασ)
% Κ.Ε. των επιχειρόςεων ςτουσ τομεύσ υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ ςτο ςϑνολο του
ΑΕΠ τησ Περιφϋρειασ
Δαπϊνη των επιχειρόςεων για Ε&Α
Επιχειρόςεισ που διαθϋτουν κεφϊλαια για ΣΠΕ
Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα Παραγωγόσ ςε τομεύσ τησ περιφερειακόσ ϋξυπνησ
εξειδύκευςησ
Εξαγωγϋσ επιχειρόςεων

Πηγό: Ειδικό Τπηρεςύα Κρατικών Ενιςχϑςεων. Εκ των προτϋρων αξιολϐγηςη (ex ante assessment) τησ δημιουργύασ μϋςων χρηματοοικονομικόσ τεχνικόσ. Επεξεργαςύα απϐ ςτοιχεύα των εγκεκριμϋνων ΕΠ.
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ΠΙΝΑΚΑ 17 - Δεύκτεσ εκροών που ςχετύζονται με χρόςη χρηματοδοτικών μϋςων ενεργειακόσ αποδοτικότητασ και εξοικονόμηςησ ενϋργειασ
Δεύκτησ
CO01
CO03
CO06
CO08
CO30
CO31
CO32
CO34
Σ1811
T4230
T4408

Περιγραφό
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν οικονομικό ςτόριξη
πλην επιχορηγόςεων
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Ιδιωτικϋσ επενδϑςεισ που ςυνδυϊζονται με δημϐςια ςτόριξη
των επιχειρόςεων
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν
ενύςχυςη
Ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ: Πρϐςθετη δυναμικϐτητα παραγωγόσ ανανεώςιμησ ενϋργειασ
Ενεργειακό απϐδοςη: Αριθμϐσ νοικοκυριών που κατατϊςςονται ςε καλϑτερη κατηγορύα
ενεργειακόσ κατανϊλωςησ
Ενεργειακό απϐδοςη: Μεύωςη τησ ετόςιασ κατανϊλωςησ πρωτογενοϑσ ενϋργειασ των
δημϐςιων κτιρύων
Μεύωςη εκπομπών αερύων θερμοκηπύου: Εκτιμώμενη ετόςια μεύωςη των εκπομπών
των αερύων θερμοκηπύου
Αριθμϐσ Δημοςύων κτιρύων που ενιςχϑονται για εξοικονϐμηςη ενϋργειασ
Αριθμϐσ δημϐςιων κτηρύων με καλϑτερη κατηγορύα ενεργειακόσ κατανϊλωςησ
Παραγωγό ενϋργειασ απϐ μονϊδεσ ΗΘΤΑ

Πηγό: Ειδικό Τπηρεςύα Κρατικών Ενιςχϑςεων. Εκ των προτϋρων αξιολϐγηςη (ex ante assessment) τησ δημιουργύασ μϋςων χρηματοοικονομικόσ τεχνικόσ. Επεξεργαςύα απϐ ςτοιχεύα των εγκεκριμϋνων ΕΠ.

ΠΙΝΑΚΑ 18 - Δεύκτεσ αποτελεςμϊτων που ςχετύζονται με χρόςη χρηματοδοτικών μϋςων ενεργειακόσ αποδοτικότητασ και εξοικονόμηςησ ενϋργειασ
Δεύκτησ
T4228
T4432
Σ1036
Σ3241
Σ3242
Σ3244
Σ2823
Σ1815
T2006
Σ1613
Σ1511
Σ2727
Σ1321
Σ3106
Σ3507
T2209
T2415

Περιγραφό
Ετόςια εξοικονϐμηςη τελικόσ ενϋργειασ
Ετόςια εξοικονϐμηςη τελικόσ ενϋργειασ
Ετόςια κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςε δημϐςια κτύρια
Περιοριςμϐσ τησ αϑξηςησ τησ τελικόσ κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτη βιομηχανύα και τον τριτογενό τομϋα
Κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτον οικιςτικϐ και δημϐςιο τομϋα
Αριθμϐσ Δημϐςιων Κτιρύων με αναβϊθμιςη τησ ενεργειακόσ κατηγορύασ κατϊ δϑο
βαθμύδεσ
Ετόςια εξοικονϐμηςη τελικόσ ενϋργειασ
Ετόςια εξοικονϐμηςη τελικόσ ενϋργειασ
Ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ δημϐςιων υποδομών ςτην κατανϊλωςη ενϋργειασ τησ Περιφϋρειασ
Ετόςια εξοικονϐμηςη τελικόσ ενϋργειασ
Ετόςια εξοικονϐμηςη τελικόσ ενϋργειασ
Ετόςια κατανϊλωςη τελικόσ ενϋργειασ ςτα δημϐςια κτύρια
Κατανϊλωςη τελικόσ ενϋργειασ ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ, πλην του τομϋα των μεταφορών
Ετόςια κατανϊλωςη τελικόσ ενϋργειασ
Ετόςια κατανϊλωςη τελικόσ ενϋργειασ ςτα δημϐςια κτύρια
Εκπομπϋσ αερύων θερμοκηπύου (αφορϊ δημϐςια και ιδιωτικϊ κτύρια)
Ετόςια εξοικονϐμηςη τελικόσ ενϋργειασ

Πηγό: Ειδικό Τπηρεςύα Κρατικών Ενιςχϑςεων. Εκ των προτϋρων αξιολϐγηςη (ex ante assessment) τησ δημιουργύασ μϋςων χρηματοοικονομικόσ τεχνικόσ. Επεξεργαςύα απϐ ςτοιχεύα των εγκεκριμϋνων ΕΠ.
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ΠΙΝΑΚΑ 19 - Δεύκτεσ εκροών που ςχετύζονται με χρόςη χρηματοδοτικών μϋςων για αςτικϋσ και χωρικϋσ ολοκληρωμϋνεσ επενδύςεισ
Δεύκτησ
CO01
CO01
CO02
CO05
CO08
CO09
CO12
CO15
CO16
CO17
CO17
CO18
CO19
CO20
CO20
CO23
CO23
CO25
CO26
CO27
CO29
CO30
CO33

Περιγραφό
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη (Θ..03)
Ωνεργοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μακροχρϐνια ανϋργων (Θ..09 & Θ..01)
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αριθμϐσ νϋων επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη (Θ..
03)
Παραγωγικϋσ επενδϑςεισ: Αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτισ επιχειρόςεισ που λαμβϊνουν
ενύςχυςη
Αειφϐροσ Σουριςμϐσ: Αϑξηςη του αναμενϐμενου αριθμοϑ επιςκϋψεων ςε ενιςχυϐμενεσ τοποθεςύεσ πολιτιςτικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ και πϐλουσ ϋλξησ επιςκεπτών
υμμετϋχοντεσ που ζουν ςε νοικοκυριϊ ανϋργων
Μετανϊςτεσ, ςυμμετϋχοντεσ αλλοδαπόσ προϋλευςησ, μειονϐτητεσ ςυμπεριλαμβανομϋνων περιθωριοποιημϋνων κοινοτότων, ϐπωσ οι Ρομα) (Θ..09)
ςυμμετϋχοντεσ με αναπηρύα
τερεϊ απϐβλητα: Πρϐςθετη δυναμικϐτητα ανακϑκλωςησ αποβλότων (Θ.. 06)
Ωλλα μειονεκτοϑντα ϊτομα (Θ.. 09)
ίδρευςη: Πρϐςθετοσ πληθυςμϐσ που εξυπηρετεύται απϐ βελτιωμϋνεσ υπηρεςύεσ ϑδρευςησ
Επεξεργαςύα λυμϊτων: Πρϐςθετοσ πληθυςμϐσ που εξυπηρετεύται απϐ βελτιωμϋνη
επεξεργαςύα λυμϊτων
Πρϐληψη και διαχεύριςη κινδϑνων: Πληθυςμϐσ που ωφελεύται απϐ αντιπλημμυρικϊ
μϋτρα
αριθμϐσ ϋργων πλόρωσ ό μερικώσ εκτελεςθϋντων απϐ κοινωνικοϑσ εταύρουσ ό μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ (Θ..09)
Υϑςη και βιοποικιλϐτητα: Επιφϊνεια οικοτϐπων που λαμβϊνουν ενύςχυςη για να αποκτόςουν καλϑτερο καθεςτώσ διατόρηςησ (Θ..06)
Αριθμϐσ υποςτηριζϐμενων πολϑ μικρών, μικρών και μεςαύων επιχειρόςεων (ςυμπεριλαμβανομϋνων ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων τησ κοινωνικόσ οικονομύασ (Θ..09)
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ ερευνητών που εργϊζονται ςε βελτιωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ερευνητικών κϋντρων
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ςυνεργϊζονται με ερευνητικϊ ιδρϑματα
Ϊρευνα, καινοτομύα: Ιδιωτικϋσ επενδϑςεισ που ςυνδυϊζονται με δημϐςια ςτόριξη ςτον
τομϋα τησ καινοτομύασ ό ςε ϋργα ϋρευνασ και ανϊπτυξησ
Ϊρευνα, καινοτομύα: Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ενύςχυςη για να ειςϊγουν
νϋα προώϐντα ςτην εταιρεύα
Ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ: Πρϐςθετη δυναμικϐτητα παραγωγόσ ανανεώςιμησ
ενϋργειασ
Ενεργειακό απϐδοςη: Αριθμϐσ πρϐςθετων χρηςτών ενϋργειασ που ςυνδϋθηκαν ςε
ευφυό δύκτυα

CO34

Μεύωςη εκπομπών αερύων θερμοκηπύου: Εκτιμώμενη ετόςια μεύωςη των εκπομπών
των αερύων θερμοκηπύου

CO35

Παιδικό μϋριμνα και εκπαύδευςη: Δυναμικϐτητα ενιςχυϐμενων υποδομών παιδικόσ
μϋριμνασ ό εκπαύδευςησ

CO36

Τγεύα: Πληθυςμϐσ που καλϑπτεται απϐ βελτιωμϋνεσ υπηρεςύεσ υγεύασ

CO37
CO38
CO39
T2104
T2105
T2106
T2107
T2108

Αςτικό ανϊπτυξη: Πληθυςμϐσ που ζει ςε περιοχϋσ με ολοκληρωμϋνεσ ςτρατηγικϋσ
αςτικόσ ανϊπτυξησ
Αςτικό ανϊπτυξη: Δημιουργύα ό ανϊπλαςη υπαύθριων χώρων ςε αςτικϋσ περιοχϋσ
Αςτικό ανϊπτυξη: Ανϋγερςη ό ανακαύνιςη δημϐςιων ό εμπορικών κτιρύων ςε αςτικϋσ
περιοχϋσ
Καταςκευό – βελτύωςη – αναβϊθμιςη δικτϑου ϑδρευςησ
Μόκοσ αποχετευτικοϑ δικτϑου
Δρϊςεισ αξιοπούηςησ και ανϊδειξησ φυςικόσ και πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ
Τποδομϋσ μονϊδων πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ φροντύδασ Τγεύασ που δημιουργοϑνται ό αναβαθμύζονται
Αριθμϐσ Τποδομών Κοινωνικόσ Υροντύδασ
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Δεύκτησ
T2109
T2109
T2110
T2111
T2217
T2230
T2234
T2253
T2256
T2428
T2430
T2433
T2450
T2708
T4220
T4232
T4409
T4411
T4412
T4413
T4414
Σ1003
Σ1024
Σ1027
Σ1028
Σ1038
Σ1223
Σ1263
Σ1268
Σ1269
Σ1411
Σ1419
Σ1445
Σ1501
Σ1520
Σ1612
Σ1626
Σ1627
Σ1628
Σ1633
Σ1634
Σ1636
Σ1637
Σ1638
Σ1654
Σ1812
Σ1813

Περιγραφό
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που ϋχουν την ευθϑνη φροντύδασ ανόλικων τϋκνων
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που ϋχουν την ευθϑνη φροντύδασ ανόλικων τϋκνων
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που βιώνουν ό κινδυνεϑουν απϐ φτώχεια και κοινωνικϐ αποκλειςμϐ.
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που αποκτοϑν πρϐςβαςη ςε υπηρεςύεσ πρϐνοιασ
Αριθμϐσ δρϊςεων βελτύωςησ ποιϐτητασ και επϊρκειασ των νερών
Πληθυςμϐσ που εξυπηρετεύται απϐ αναβαθμιςμϋνεσ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ
Αριθμϐσ ςτρατηγικών ΣΑΠΣΟΚ απϐ ομϊδεσ τοπικόσ δρϊςησ που ενιςχϑονται
υμμετϋχοντεσ που λαμβϊνουν οικονομικϊ προςιτϋσ, βιώςιμεσ και υψηλόσ ποιϐτητασ
υπηρεςύεσ
Αριθμϐσ υποςτηριζϐμενων νϋων μικρών και πολϑ μικρών επιχειρόςεων (ςυμπεριλαμβανομϋνων ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων κοινωνικόσ οικονομύασ)
Πληθυςμϐσ που καλϑπτεται απϐ βελτιωμϋνεσ υπηρεςύεσ πρϐνοιασ
Πληθυςμϐσ των αςτικών κϋντρων τησ Περιφϋρειασ, που καλϑπτεται απϐ τισ
Ψφελοϑμενοσ πληθυςμϐσ των περιοχών τησ Περιφϋρειασ, που καλϑπτεται απϐ τισ
παρεμβϊςεισ τοπικόσ ανϊπτυξησ
Ωτομα που αποδεςμεϑονται απϐ τη φροντύδα εξαρτώμενων ατϐμων
Αριθμϐσ πολιτιςτικών και καλλιτεχνικών θεςμών που ενιςχϑονται
Αριθμϐσ δρϊςεων για ανϊπτυξη εργαλεύων και παροχό υπηρεςιών υποςτόριξησ –
καθοδόγηςησ
Αριθμϐσ περιοχών ενδιαφϋροντοσ ϐπου ενιςχϑεται η οικονομικό δραςτηριϐτητα απϐ
το ΕΠΑνΕ
Ενϋργεια που εξοικονομεύται απϐ τηλεθϋρμανςη ςε ετόςια βϊςη
Αριθμϐσ χεδύων Δρϊςησ, υςτημϊτων, Εργαλεύων κ.λπ. που εκπονοϑνται/ εφαρμϐζονται
Ποςϐτητα Αςτικών τερεών Αποβλότων που οδηγεύται ςε αςφαλό διϊθεςη
Ποςϐτητα ΒΑΑ που εκτρϋπεται απϐ χώρουσ ταφόσ
Αριθμϐσ Ϊργων που υλοποιοϑνται ςτο πλαύςιο τησ εφαρμογόσ του ΕΔΑ
Νοικοκυριϊ που ϋχουν πρϐςβαςη ςε παροχό φυςικοϑ αερύου
Αριθμϐσ νϋων χωρικών ςχεδύων ςε τοπικϐ επύπεδο
Αριθμϐσ υποςτηριζϐμενων υφιςτϊμενων και νϋων επιχειρόςεων (ςυμπεριλαμβανομϋνων ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων κοινωνικόσ οικονομύασ)
Αριθμϐσ νϋων χωρικών ςχεδύων ςε τοπικϐ επύπεδο
Πληθυςμϐσ που ωφελεύται απϐ μϋτρα διαχεύριςησ κινδϑνου πλημμϑρασ
Δυναμικϐτητα επεξεργαςύασ ςτραγγιςμϊτων ΦΤΣΑ με καινοτϐμεσ μεθϐδουσ
Αριθμϐσ εγκεκριμϋνων ϋργων που αφοροϑν ςε ολοκληρωμϋνεσ παρεμβϊςεισ τοπικοϑ ό
περιφερειακοϑ χαρακτό
Ωτομα ευπαθών κοινωνικών ομϊδων (ϐπωσ ορύζονται απϐ την ιςχϑουςα Νομοθεςύα)
και ϊτομα που πλόττονται απϐ τη φτώχεια
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που επωφελοϑνται των δρϊςεων Τγεύασ και Κοινωνικόσ Πρϐνοιασ
Πληθυςμϐσ που καλϑπτεται απϐ βελτιωμϋνεσ υπηρεςύεσ πρϐνοιασ
Πρϐςθετοσ αριθμϐσ υδατικών ςωμϊτων, που βελτιώνουν την κατϊςταςό τουσ ςε 1
τουλϊχιςτον παρϊμετρο τησ Οδηγύασ 2007/60/ΕΕ (οικολογικό, χημικό, ποςοτικό)
Τποδομϋσ που ενιςχϑονται ςτο πλαύςιο ΣΑΠΣΟΚ
Ωτομα που αποδεςμεϑονται απϐ τη φροντύδα εξαρτώμενων ατϐμων
Ωμεςα ωφελοϑμενοι απϐ προγρϊμματα με πρωτοβουλύεσ των τοπικών\ κοινοτότων
Νϋα ςχϋδια ρυθμιςτικοϑ/ χωροταξικοϑ ςχεδιαςμοϑ
Μονϊδεσ υγεύασ που βελτιώνονται
Δυναμικϐτητα των υποδομών φροντύδασ που ενιςχϑονται
Πληθυςμϐσ ΡΟΜΑ με βελτιωμϋνεσ ςυνθόκεσ διαβύωςησ
υμμετϋχοντεσ ςε μειονεκτικό θϋςη (ϐπωσ ϊνεργοι, ϊνεργεσ γυναύκεσ, αρχηγού μονογονεώκών οικογενειών, ϊτομα με εξαρτώμενα μϋλη κλπ.)
υμμετϋχοντεσ ςε μειονεκτικό θϋςη (ΡΟΜΑ Ϋ αιτοϑντεσ ϊςυλο Ϋ αςυνϐδευτοι ανόλικοι)
Πληθυςμϐσ Ευπαθών Ομϊδων που Καλϑπτεται απϐ Τπηρεςύασ Πρϐνοιασ
Επιχειρηματικϊ ςχϋδια κοινωνικών επιχειρόςεων
υμμετϋχοντεσ που ωφελοϑνται απϐ ςυμβουλευτικό, κατϊρτιςη, Mentoring για την
ύδρυςη κοινωνικών επιχειρόςεων
Πολύτεσ που ςυμμετϋχουν ςε δρϊςεισ του Health Safety Net.
Εξυπηρετοϑμενοσ πληθυςμϐσ απϐ ϋργα διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων
Πολιτιςτικϊ Μνημεύα που αναβαθμύζονται
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Δεύκτησ
Σ1826
Σ2629
Σ2633
Σ2634
Σ2709
Σ2710
Σ2718
Σ2812
Σ2815
Σ3004
Σ3006
Σ3007
Σ3008
Σ3225
Σ3293
Σ3305
Σ3404
Σ3405

Περιγραφό
Ευφυό ςυςτόματα μεταφορών που τοποθετοϑνται
Μειονεκτοϑντα ϊτομα
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που δεν ϋχουν πρϐςβαςη ςε υπηρεςύεσ υγεύασ
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που ϋχουν την ευθϑνη φροντύδασ ηλικιωμϋνων και λοιπών ατϐμων που χρόζουν βοόθειασ
Αριθμϐσ λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται
Πληθυςμϐσ που καλϑπτεται απϐ βελτιωμϋνεσ υπηρεςύεσ πρϐνοιασ (ειδικϐσ)
Κϊτοικοι των μικρών νηςιών και απομακρυςμϋνων περιοχών που ωφελοϑνται απϐ
ολοκληρωμϋνεσ παρεμβϊςεισ τοπικόσ ανϊπτυξησ και απαςχϐληςησ
Πληθυςμϐσ που καλϑπτεται απϐ βελτιωμϋνεσ υπηρεςύεσ πρϐνοιασ
Ωτομα που αποδεςμεϑονται απϐ την φροντύδα εξαρτημϋνων ατϐμων
Δυναμικϐτητα των υποδομών πρϐνοιασ που ενιςχϑονται
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που ϋχουν την ευθϑνη φροντύδασ παιδιών
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που ωφελοϑνται απϐ παροχό υπηρεςιών υγεύασ - πρϐνοιασ
Αριθμϐσ Επιχειρηςιακών χεδύων για κοινωνικϋσ επιχειρόςεισ που χρηματοδοτοϑνται
Εφαρμογϋσ ΣΠΕ ςτισ αςτικϋσ μεταφορϋσ
Αναςφϊλιςτοι πολύτεσ (περιλαμβϊνονται και τα προςτατευϐμενα μϋλη αυτών) και
ςυμμετϋχουν ςε δρϊςεισ του Health Safety Net
Δυναμικϐτητα ϊλλων κοινωνικών υποδομών
Αριθμϐσ χώρων που προςτατεϑονται
Αριθμϐσ λιμϋνων των οπούων αναπτϑςςονται οι υποδομϋσ

Πηγό: Ειδικό Τπηρεςύα Κρατικών Ενιςχϑςεων. Εκ των προτϋρων αξιολϐγηςη (ex ante assessment) τησ δημιουργύασ μϋςων χρηματοοικονομικόσ τεχνικόσ. Επεξεργαςύα απϐ ςτοιχεύα των εγκεκριμϋνων ΕΠ.

ΠΙΝΑΚΑ 20 - Δεύκτεσ αποτελεςμϊτων που ςχετύζονται με χρόςη χρηματοδοτικών μϋςων για αςτικϋσ και χωρικϋσ ολοκληρωμϋνεσ επενδύςεισ
Δεύκτησ Αποτελϋςματοσ
T4216
T4231
T4428
T4430
T4431
T4432
T4433
T4435
T4437
T4438
T4439

Περιγραφό
Επενδϑςεισ επιχειρόςεων για τη διαχεύριςη αποβλότων και περιοριςμϐ περιβαλλοντικόσ ρϑπανςησ
Αριθμϐσ επιςκεπτών ςε αρχαιολογικοϑσ χώρουσ και μουςεύα
Πρϐςθετοσ πληθυςμϐσ με δυνατϐτητα εξυπηρϋτηςησ απϐ μϋςα ςταθερόσ τροχιϊσ
Εκτιμώμενη ετόςια μεύωςη των εκπομπών των αερύων θερμοκηπύου απϐ ϋργα Μετρϐ
Εφαρμογό ςυςτόματοσ πληροφϐρηςησ επιβατών λεωφορεύων
Ετόςια Εξοικονϐμηςη Σελικόσ Ενϋργειασ
Εκπομπό αερύων θερμοκηπύου εκτϐσ ΕΔΕ
Τδατικϊ υςτόματα με καλό κατϊςταςη ςε τουλϊχιςτον μύα απϐ τισ κατηγορύεσ (οικολογικό, χημικό, ποςοτικό) τησ Οδηγύασ 2000/60/ΕΕ
Κλϊςμα χωριςτϊ ςυλλεγϐντων αςτικών ςτερεών αποβλότων που οδηγεύται ςε ανακϑκλωςη (ανακυκλώςιμα & βιοαπϐβλητα)
Αςτικϊ ςτερεϊ απϐβλητα που οδηγοϑνται ςε αςφαλό διϊθεςη
Βιοαποδϐμηςη ςε Αςτικϊ Απϐβλητα (ΒΑΑ) που εκτρϋπονται απϐ την ταφό

T4440

Ποςοςτϐ επικινδϑνων αποβλότων (βιομηχανικών/νοςοκομειακών) που οδηγεύται ςε
αςφαλό διϊθεςη εντϐσ Ελλϊδοσ

Σ1012

Δαπϊνεσ Ε&Α επιχειρόςεων ωσ ποςοςτϐ του περιφερειακοϑ ΑΕΠ

Σ1013
Σ1018
Σ1019
Σ1020
Σ1021
Σ1023
Σ1029
Σ1030
Σ1031
Σ1032
Σ1033

Κυλιϐμενοσ μϋςοσ αριθμϐσ ςυμβϊςεων μεταφορϊσ τεχνολογύασ κϊθε εύδουσ που ςυνϊφθηκαν μεταξϑ δημϐςιων ερευνητικών οργανιςμών και επιχειρόςεων ανϊ τριετύα
Ιςοδϑναμο παραγϐμενο ενϋργειασ απϐ γεωθερμύα
Ποςοςτϐ των παραγϐμενων αςτικών ςτερεών αποβλότων που εκτρϋπονται απϐ την
ταφό
Προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ (ςϑνολο περιοχών NATURA 2000) με εργαλεύα διαχεύριςησ
Ϊκταςη που καλϑπτεται απϐ θεςμοθετημϋνεσ χρόςεισ γησ
υνολικό χρονοαπϐςταςη ςτα τμόματα ϐπου γύνονται παρεμβϊςεισ
Ποςοςτϐ κϊλυψησ αναςφϊλιςτων πολιτών απϐ υπηρεςύεσ υγεύασ
Απαςχολοϑμενοι ςε επιχειρόςεισ κοινωνικόσ οικονομύασ
Κατανϊλωςη φυςικοϑ αερύου απϐ οικιακοϑσ πελϊτεσ
Διανυκτερεϑςεισ (ημεδαπών και αλλοδαπών) ςε ξενοδοχειακϊ καταλϑματα
Απώλεια ϑδατοσ ςε δύκτυα ϑδρευςησ
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Σ1041
Σ1042
Σ3211
Σ3261
Σ3291
T3294

Σ3295
Σ3296
Σ3297
Σ3299
Σ3301
T3311
Σ2810
Σ2811
Σ2813
Σ2814
Σ2817
Σ2818
Σ2825
Σ2826
Σ2827
Σ2828
T2829
T2830
CR05
CR09

Μειονεκτοϑντα ϊτομα που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τουσ
αυτοαπαςχϐληςησ, εντϐσ ϋξι μηνών απϐ την λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ.
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που δραςτηριοποιοϑνται ςε αναζότηςη εργαςύασ, αμϋςωσ μετϊ
την λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ.
Δαπϊνη Ε&Α των επιχειρόςεων ωσ ποςοςτϐ του ΑΕΠ
Ποςοςτϐ ιςοδϑναμου πληθυςμοϑ που καλϑπτεται απϐ δύκτυα και εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ λυμϊτων
Αριθμϐσ κοινωνικών επιχειρόςεων που η λειτουργύα τουσ ςυνεχύζεται ϋνα ϋτοσ μετϊ
την ύδρυςό τουσ
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη /κατϊρτιςη που αποκτοϑν
εξειδύκευςη που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ , ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςη εντϐσ ϋξι μηνών απϐ την λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που δραςτηριοποιοϑνται ςε αναζότηςη εργαςύασ, που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη κατϊρτιςη που αποκτοϑν εξειδύκευςη που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ , ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ αμϋςωσ μετϊ την λόξη τησ
ςυμμετοχόσ τουσ
Ωτομα των ευϊλωτων ομϊδων πληθυςμοϑ με πρϐςβαςη ςε υπηρεςύεσ κοινωνικόσ
φροντύδασ και ϋνταξησ
Ποςοςτϐ κϊλυψησ των δρϊςεων του Health Safety Net επύ του γενικοϑ ςυνϐλου των
πολιτών που διαβιοϑν κϊτω απϐ το ϐριο τησ φτώχειασ και δεν διαθϋτουν αςφαλιςτικό
κϊλυψη
Κϊλυψη του πληθυςμοϑ των μεταναςτών και των αιτοϑντων ϊςυλο που λαμβϊνουν
υπηρεςύεσ κοινωνικόσ φροντύδασ
Πληθυςμϐσ που καλϑπτεται απϐ κοινωνικϋσ υποδομϋσ
Ποςοςτϐ πληθυςμοϑ που εξυπηρετεύται απϐ εκπαιδευτικϋσ υποδομϋσ
Πρϐςβαςη και χρόςη υπηρεςιών Τγεύασ (Πρωτοβϊθμια, Δευτεροβϊθμια, Σριτοβϊθμια)
Δυναμικϐτητα των υποδομών πρϐνοιασ τησ Περιφϋρειασ
Κοινωνικϋσ Επιχειρόςεισ
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, που αποκτοϑν
εξειδύκευςη, που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ υτοαπαςχϐληςησ, εντϐσ
ϋξι μηνών απϐ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ.
Ωτομα ευϊλωτων κοινωνικών ομϊδων που ενςωματώνονται κοινωνικϊ μετϊ την λόξητησ ςυμμετοχόσ τουσ
Ωτομα που καλϑπτονται απϐ δρϊςεισ Health Safety Net
Κλϊςμα ςτερεών αποβλότων που οδηγεύται ςε ανακϑκλωςη
Πληθυςμϐσ που εξυπηρετεύται απϐ βελτιωμϋνη επεξεργαςύα λυμϊτων
Πληθυςμϐσ που εξυπηρετεύται απϐ επαρκό και βελτιωμϋνη παροχό νεροϑ
Επιςκϋψεισ ςε πϐλουσ ϋλξησ πολιτιςτικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ
Προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ (ϑνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεύα διαχεύριςησ
Ψφελοϑμενοσ πληθυςμϐσ αςτικών κϋντρων ό/και κϋντρων με ςυγκϋντρωςη λειτουργιών αςτικοϑ τϑπου
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που δραςτηριοποιοϑνται ςε αναζότηςη εργαςύασ, που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, που αποκτοϑν εξειδύκευςη, που κατϋχουν θϋςη
απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ
ςυμμετοχόσ τουσ
Μειονεκτοϑντεσ ςυμμετϋχοντεσ που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, εντϐσ ϋξι μηνών απϐ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ

Σ1819

Ποςϐτητα τερεών Αποβλότων που διαχειρύζονται

Σ1820
Σ1821
Σ1822
Σ1823

Διαρροϋσ πϐςιμου νεροϑ
Πρϐςθετοσ ϐγκοσ αςτικών λυμϊτων που αποχετεϑονται προσ ΕΕΛ
Eπιςκεψιμϐτητα πολιτιςτικών χώρων
Επιςκεψιμϐτητα προςτατευϐμενων περιοχών
Μϋγιςτοσ αριθμϐσ ημερών με μϋςη ημερόςια ςυγκϋντρωςη Α10 μεγαλϑτερη απϐ 50
μg/m3 που καταγρϊφεται ςε ςταθμϐ μϋτρηςησ
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη / κατϊρτιςη, που αποκτοϑν
εξειδύκευςη, που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, εντϐσ ϋξη μηνών απϐ την λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ
Ποςοςτϐ πληθυςμοϑ που καλϑπτεται με αςφαλό δύκτυα αρωγόσ πϐςιμου νεροϑ
Ποςοςτϐ πληθυςμοϑ που καλϑπτεται απϐ δύκτυα και εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ
λυμϊτων
Αριθμϐσ επιςκεπτών πολιτιςτικών και φυςικών πϐρων τησ περιφϋρειασ

Σ1824
Σ1854
T2009
T2010
T2011
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T2012
T2013
T2014
T2015
T2016
T2017

T2019

Σ1409
T1410
Σ1412
Σ1413
Σ1414
Σ1500
Σ1513
Σ1522
Σ1524
Σ1525
Σ1526
T1527
Σ1528
Σ1529
Σ1530
Σ1614
Σ1618
Σ1619
Σ1620
Σ1629
Σ1630
Σ1635
Σ1641
Σ1642
Σ1643
Σ1644
Σ1649
Σ1655
Σ2733

Ποςοςτϐ προςτατευϐμενων περιοχών που διαςφαλύζεται η προςταςύα και η διαχεύριςη
Ποςοςτϐ ϋκταςησ αςτικών περιοχών που αναβαθμύζεται
Φρονοαπϐςταςη διαδρομόσ του κϊθετου ϊξονα τησ Εγνατύασ Οδοϑ «Νύκη Υλώρινασ Κοζϊνησ - ϐρια Νομοϑ Λϊριςασ»
Μϋςη χρονοαπϐςταςη τουριςτικών περιοχών ιδιαύτερου ενδιαφϋροντοσ απϐ ΔΕΔ-Μ
Ποςοςτϐ πληθυςμοϑ που ϋχει πρϐςβαςη ςε βελτιωμϋνεσ υπηρεςύεσ Πρωτοβϊθμιασ
και Δευτεροβϊθμιασ υγεύασ και πρϐνοιασ
Ποςοςτϐ κϊλυψησ μϋςω δρϊςεων του Health Safety Net επύ του γενικοϑ ςυνϐλου των
πολιτών που διαβιοϑν κϊτω απϐ το ϐριο τησ φτώχειασ και δεν διαθϋτουν αςφαλιςτικό
κϊλυψη.
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που δραςτηριοποιοϑνται ςε αναζότηςη εργαςύασ, που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, που αποκτοϑν εξειδύκευςη, που κατϋχουν θϋςη
απαςχϐληςησ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ εντϐσ 6 μηνών απϐ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ
Βελτύωςη τησ πρϐςβαςησ και χρόςησ των υπηρεςιών υγεύασ (Πρωτοβϊθμια, Δευτεροβϊθμια και Σριτοβϊθμια).
Δυναμικϐτητα των υποδομών πρϐνοιασ τησ Περιφϋρειασ
Δυναμικϐτητα των υποδομών που δημιουργοϑνται ςτο πλαύςιο τρατηγικόσ Αςτικόσ
Ανϊπτυξησ που ςτοχεϑουν ςτην κοινωνικό ϋνταξη
Κοινωνικϋσ Επιχειρόςεισ
Δυναμικϐτητα των υποδομών που δημιουργοϑνται ςτο πλαύςιο τρατηγικών Σοπικόσ
Ανϊπτυξησ που ςτοχεϑουν ςτην κοινωνικό ϋνταξη
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη / κατϊρτιςη, που αποκτοϑν
εξειδύκευςη, που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, εντϐσ ϋξι μηνών απϐ την λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ
Εκπομπό αερύων θερμοκηπύου εκτϐσ ΕΔΕ
Κλϊςμα χωριςτϊ ςυλλεγϐντων αςτικών ςτερεών αποβλότων που οδηγεύται ςε ανακϑκλωςη (ανακυκλώςιμα & βιοαπϐβλητα)
Τδατικϊ ςυςτόματα με καλό κατϊςταςη ςε τουλϊχιςτον μύα απϐ τισ κατηγορύεσ (οικολογικό, χημικό, ποςοτικό) τησ Οδηγύασ 2000/60/ΕΕ.
Πληθυςμϐσ που εξυπηρετεύται με νερϐ κατϊλληλο για ανθρώπινη κατανϊλωςη
Αριθμϐσ διανυκτερεϑςεων ςτη Θεςςαλύα
Ποςοςτϐ προςτατευϐμενων περιοχών (ςϑνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεύα
διαχεύριςησ
Αναβαθμιςμϋνεσ περιβαλλοντικϊ περιοχϋσ ςε αςτικϊ και οικιςτικϊ κϋντρα
Μϋγιςτοσ αριθμϐσ ημερών με μϋςη ημερόςια ςυγκϋντρωςη Α10 μεγαλϑτερη απϐ 50
μg/m3 που καταγρϊφεται ςε ςταθμϐ μϋτρηςησ ςτο αςτικϐ κϋντρο Λϊριςασ
Μϋγιςτοσ αριθμϐσ ημερών με μϋςη ημερόςια ςυγκϋντρωςη Α10 μεγαλϑτερη απϐ 50
μg/m3 που καταγρϊφεται ςε ςταθμϐ μϋτρηςησ ςτο αςτικϐ κϋντρο Βϐλου
Εκπομπό αερύων θερμοκηπύου εκτϐσ ΕΔΕ
Διανυκτερεϑςεισ επιςκεπτών ςτην Περιφϋρεια
Προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ (ςϑνολο περιοχών NATURA 2000) με εργαλεύα διαχεύριςησ
Μϋγιςτοσ αριθμϐσ ημερών με μϋςη ημερόςια ςυγκϋντρωςη Α10 μεγαλϑτερη απϐ 50
μg/m3 που καταγρϊφεται ςε ςταθμϐ μϋτρηςησ
Πληθυςμϐσ που ωφελεύται απϐ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ φροντύδασ και ςτϋγαςησ
Πληθυςμϐσ ΡΟΜΑ με επαρκεύσ ςυνθόκεσ ςτϋγαςησ
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη / κατϊρτιςη, που αποκτοϑν
εξειδύκευςη, που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, εντϐσ ϋξι μηνών απϐ την λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ
Κϊλυψη του πληθυςμοϑ με αναπηρύα που λαμβϊνουν υπηρεςύεσ υποςτόριξησ
Ποςοςτϐ κϊλυψησ των δρϊςεων του Health Safety Net επύ του γενικοϑ ςυνϐλου των
πολιτών που διαβιοϑν κϊτω απϐ το ϐριο τησ φτώχειασ και δεν διαθϋτουν αςφαλιςτικό
κϊλυψη.
Κϊλυψη του πληθυςμοϑ των ευπαθών ομϊδων που λαμβϊνουν υπηρεςύεσ κοινωνικόσ
φροντύδασ
Κοινωνικϋσ Επιχειρόςεισ που η λειτουργύα τουσ ςυνεχύζεται ϋνα ϋτοσ μετϊ τη λόξη τησ
παρϋμβαςησ
Βελτύωςη τησ πρϐςβαςησ και χρόςησ των υπηρεςιών υγεύασ (Πρωτοβϊθμια, Δευτεροβϊθμια και Σριτοβϊθμια).
Ποςοςτϐ καταναλωτών που εξυπηρετοϑνται απϐ ευφυεύσ μετρητϋσ
Επιςκεψημϐτητα ςε οργανωμϋνουσ χώρουσ ιςτορικοϑ και πολιτιςτικοϑ ενδιαφϋροντοσ
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Σ2735
Σ2737
Σ2632
Σ1324
Σ1325
Σ1326
Σ1327
Σ1328
Σ1350
Σ1370
Σ1384
Σ1386
Σ1387
Σ1365
Σ1388
Σ1263
Σ3109
Σ3110
Σ3111
Σ3112
Σ3113
Σ3114
Σ3115
Σ3116
Σ3117
Σ3118
Σ3122

Σ3123

Σ3124
Σ3125
T3501
Σ3535
Σ3504
Σ3531
Σ3532

Διανυκτερεϑςεισ ςε ξενοδοχειακϊ καταλϑματα πλην κϊμπινγκ
Επιςκϋψεισ ςε μονϊδεσ παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ
Ποςοςτϐ κϊλυψησ μϋςω δρϊςεων του health Safety Net επύ του γενικοϑ ςυνϐλου των
πολιτών που διαβιοϑν κϊτω απϐ το ϐριο τησ φτώχειασ και δεν ϋχουν αςφαλιςτικό
κϊλυψη
Αριθμϐσ Επιφανειακών Τδατικών υςτημϊτων που διαθϋτουν καλό οικολογικό κατϊςταςη
Αριθμϐσ διανυκτερεϑςεων ςε καταλϑματα ξενοδοχειακοϑ τϑπου και κϊμπινγκ ςτην
ΠΚΜ
Περιοχϋσ του δικτϑου Natura 2000 για τισ οπούεσ διαςφαλύζεται η χρηςτό διαχεύριςη
Μϋγιςτοσ αριθμϐσ ημερών με μϋςη ημερόςια τιμό Α10 μεγαλϑτερη απϐ 50 μg/m3
που καταγρϊφεται ςτο ςταθμϐ με τη δυςμενϋςτερη επύδοςη κατ’ ϋτοσ
Αριθμϐσ ΦΤΣΑ ςτουσ οπούουσ το οργανικϐ φορτύο εκροόσ των ςτραγγιδύων υπερβαύνει
τα 30 mg/lt
Δυναμικϐτητα που προκϑπτει απϐ βελτιωμϋνεσ υποδομϋσ υγεύασ
Ωτομα που βρύςκουν απαςχϐληςη ςε νϋεσ επιχειρόςεισ κοινωνικόσ οικονομύασ
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, που αποκτοϑν
εξειδύκευςη, που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, εντϐσ ϋξι μηνών απϐ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ
Ωτομα περιθωριοποιημϋνων ομϊδων/κοινοτότων που ωφελοϑνται απϐ υπηρεςύεσ
κοινωνικόσ ϋνταξησ που παρϋχονται μϋςω one stop shops και Κϋντρων Κοινοτότων.
Ποςοςτϐ κϊλυψησ του πληθυςμοϑ των ατϐμων με αναπηρύα (ΑΜΕΑ) που λαμβϊνει
υπηρεςύεσ υποςτόριξησ για βελτύωςη τησ καθημερινόσ διαβύωςησ και τησ διαδικαςύασ
εκπαύδευςησ
Ποςοςτϐ κϊλυψησ μϋςω δρϊςεων Τγεύασ και Πρϐνοιασ του πληθυςμοϑ των πολιτών
που διαβιοϑν κϊτω απϐ το ϐριο τησ φτώχειασ
Κοινωνικϋσ Επιχειρόςεισ που η λειτουργύα τουσ ςυνεχύζεται ϋνα ϋτοσ μετϊ τη λόξη τησ
παρϋμβαςησ
Αριθμϐσ εγκεκριμϋνων ϋργων που αφοροϑν ςε ολοκληρωμϋνεσ παρεμβϊςεισ τοπικοϑ ό
περιφερειακοϑ χαρακτόρα
Ποςοςτϐ κλϊςματοσ, που οδηγεύται ςε ανακϑκλωςη
Ποςοςτϐ ιςοδϑναμου πληθυςμοϑ που καλϑπτεται απϐ δύκτυα και εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ λυμϊτων ςτο επύπεδο τησ Περιφϋρειασ
Διαθϋςιμη ημερόςια παροχό πϐςιμου νεροϑ, απϐ ϋργα διαχεύριςησ υδϊτινων
Αριθμϐσ επιςκεπτών ςε χώρουσ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ ςτην
Περιφϋρεια
Ποςοςτϐ επιφϊνειασ οικοτϐπων που βρύςκονται ςε καθεςτώσ διατόρηςησ ωσ προσ τη
ςυνολικό επιφϊνεια οικοτϐπων τησ Περιφϋρειασ
Αναλογύα τησ ϋκταςησ που υπϊγεται ςε θεςμοθετημϋνο χωρικϐ ςχεδιαςμϐ ωσ προσ τη
ςυνολικό ϋκταςη τησ Περιφϋρειασ
Μεύωςη αερύων θερμοκηπύου ωσ αποτϋλεςμα των δρϊςεων των ςτϐχων των Προγραμμϊτων (Ε..Π.Α)
Απαιτοϑμενοσ χρϐνοσ μετακύνηςησ απϐ το νϐτιο ςτο βϐρειο τμόμα τησ Περιφϋρειασ
Ετόςια δυναμικϐτητα δομών ςε επύπεδο δόμων
Βελτύωςη τησ πρϐςβαςησ και χρόςησ των υπηρεςιών υγεύασ (Πρωτοβϊθμια, Δευτεροβϊθμια, Σριτοβϊθμια)
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, που αποκτοϑν
εξειδύκευςη που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ εντϐσ ϋξι μηνών απϐ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ
Μειονεκτοϑντα ϊτομα με ευθϑνη φροντύδασ παιδιών που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη
/κατϊρτιςη, που αποκτοϑν εξειδύκευςη που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ εντϐσ ϋξι μηνών απϐ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ
τουσ
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που δραςτηριοποιοϑνται ςε αναζότηςη εργαςύασ, που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, που αποκτοϑν εξειδύκευςη που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ
τουσ
Πληθυςμϐσ ευπαθών ομϊδων που λαμβϊνουν προηγμϋνεσ υπηρεςύεσ
Δημοςιεϑςεισ ερευνητών
Δαπϊνη των επιχειρόςεων για Ε&Α
Πολύτεσ που χρηςιμοποιοϑν το διαδϑκτιο για πρϐςβαςη ςε δημϐςιεσ υπηρεςύεσ
Πληθυςμϐσ που εξυπηρετεύται με νερϐ κατϊλληλο για ανθρώπινη κατανϊλωςη
Επιςκεψιμϐτητα ςε οργανωμϋνουσ χώρουσ πολιτιςτικοϑ ενδιαφϋροντοσ
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Σ3513
Σ3529
T2410
Σ2412
T2419
T2420
T2421
T2422
T2426
T2427
T2431
T2434
T2435
T2436
Σ2461
Σ2462
T2214
T2216
T2218
Σ2222
T2229
T2231
T2233
T2252
T2255
T2260

Προςτατευϐμενεσ Περιοχϋσ (ςϑνολο περιοχών Natura 200) με εργαλεύα διαχεύριςησ
Ετόςια εξοικονϐμηςη τελικόσ ενϋργειασ
Ωμεςα ωφελοϑμενοσ αςτικϐσ πληθυςμϐσ
Ωμεςα ωφελοϑμενοσ πληθυςμϐσ των περιοχών που εφαρμϐζονται προγρϊμματα τοπικόσ ανϊπτυξησ
Κλϊςμα ςτερεών αποβλότων που οδηγεύται ςε ανακϑκλωςη
Πληθυςμϐσ που εξυπηρετεύται απϐ βελτιωμϋνη παροχό νεροϑ
Επιςκϋψεισ ςε φυςικοϑσ και πολιτιςτικοϑσ πϐρουσ
Περιοχϋσ που αναβαθμύζονται ςε αςτικϊ οικιςτικϊ κϋντρα
Πρϐςβαςη και χρόςη υπηρεςιών Τγεύασ (Πρωτοβϊθμια, Δευτεροβϊθμια, Σριτοβϊθμια)
Δυναμικϐτητα των υποδομών πρϐνοιασ τησ Περιφϋρειασ
Κοινωνικϋσ επιχειρόςεισ
Μειονεκτοϑντα ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη / κατϊρτιςη, που αποκτοϑν
εξειδύκευςη, που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, εντϐσ ϋξι μηνών απϐ την λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ.
Ενύςχυςη τησ ςυμμετοχόσ των μειονεκτοϑντων ατϐμων ςτην αγορϊ εργαςύασ
Ωτομα ευϊλωτων κοινωνικών ομϊδων που ενςωματώνονται ςτην κοινωνύα
Τδατικϊ ςυςτόματα με καλό κατϊςταςη ςε τουλϊχιςτον μια απϐ τισ κατηγορύεσ (οικολογικό, χημικό, ποςοτικό) τησ Οδηγύασ 2000/60/ΕΚ
Ποςοςτϐ προςτατευϐμενων περιοχών (ςϑνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεύα
διαχεύριςησ
Πληθυςμϐσ που καλϑπτεται με ςυςτόματα παρακολοϑθηςησ απωλειών των δικτϑων
ϑδρευςησ
Διανυκτερεϑςεισ τουριςτών
Προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ (ςϑνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεύα διαχεύριςησ ό
τϑποι οικϐτοπων ςε ικανοποιητικό κατϊςταςη διατόρηςησ
Εκπομπϋσ αερύων θερμοκηπύου (τϐνοι ιςοδϑναμου CO2) ςε αςτικϋσ περιοχϋσ που αναβαθμύζονται
Βελτύωςη τησ πρϐςβαςησ και χρόςησ των υπηρεςιών Τγεύασ και των κοινωνικών υπηρεςιών
υμμετϋχοντεσ που δραςτηριοποιοϑνται ςε αναζότηςη εργαςύασ, που ςυμμετϋχουν ςε
εκπαύδευςη - κατϊρτιςη που αποκτοϑν εξειδύκευςη, που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ
τουσ
Ποςοςτϐ μϋςου φορολογοϑμενου ειςοδόματοσ ςτισ περιοχϋσ ϐπου εφαρμϐζονται
ςτρατηγικϋσ ΣΑΠΣΟΚ ωσ προσ το μϋςο φορολογοϑμενο ειςϐδημα ςτην Περιφϋρεια
Ποςοςτϐ κϊλυψησ επύ του γενικοϑ ςυνϐλου των αναςφαλύςτων πολιτών
Αριθμϐσ κοινωνικών επιχειρόςεων των οπούων η λειτουργύα ςυνεχύζεται 1 ϋτοσ μετϊ
τη λόξη τησ παρϋμβαςησ
Μειονεκτοϑντεσ, αναζητοϑντεσ εργαςύα ό/και ανόκοντεσ ςε ευϊλωτεσ ομϊδεσ και επωφελεύται απϐ ολοκληρωμϋνεσ ςτρατηγικϋσ CLLD

Πηγό: Ειδικό Τπηρεςύα Κρατικών Ενιςχϑςεων. Εκ των προτϋρων αξιολϐγηςη (ex ante assessment) τησ δημιουργύασ μϋςων χρηματοοικονομικόσ τεχνικόσ. Επεξεργαςύα απϐ ςτοιχεύα των εγκεκριμϋνων ΕΠ.

8.5

Τποςύςτημα δεικτών τεχνικόσ βοόθειασ

Σο υποςϑςτημα αυτϐ ςυγκροτεύται απϐ μια ομϊδα δεικτών εκροών με δυνατϐτητα παρακολοϑθηςησ-κοινόσ χρόςησ απϐ ϐλεσ τισ Δ.Α. των Ε.Π. ςτο επύπεδο τησ πρϊξησ. την
παροϑςα φϊςη, ςτον κατωτϋρω πύνακα περιλαμβϊνονται οι όδη «ομογενοποιημϋνοι»
δεύκτεσ εκροών τεχνικόσ βοόθειασ ςτο ΟΠ ΕΠΑ.
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ΠΙΝΑΚΑ 21 - Ομογενοποιημϋνοι* δεύκτεσ εκροών τεχνικόσ βοόθειασ ςτο ΟΠ ΕΠΑ (ςτοιχεύα Δεκεμβρύου 2016)
ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ

ΚΨΔΙΚΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΔΕΙΚΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΕ (ΕΝΗΜΕΡΨΗ, ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΨΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ) ΓΙΑ
ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΑΡΦΨΝ (ΔΑ,ΕΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΨΝ ΚΛΠ) ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΨΝ
ΕΔΕΣ
ΤΜΜΕΣΟΦΕ ΣΕΛΕΦΨΝ Ε ΔΡΑΕΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΨΝ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΨΝ ΕΔΕΣ
ΠΛΗΘΟ ΦΡΗΣΨΝ ΠΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΨΝΟΝΣΑΙ / ΚΑΣΑΡΣΙΖΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ

ΕΙΔΟ
ΔΕΙΚΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

ΕΚΡΟΨΝ

ΩΣΟΜΑ

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

12107

612107

12108

612108

12303

612303

12101

612101

12103

612103

12104

612104

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΔΟΜΕ ΠΟΤ ΕΝΙΦΤΟΝΣΑΙ
ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΨΗ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΟΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΣΑΙ.
ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΜΒΟΤΛΨΝ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

12105

612105

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ , ΥΟΡΕΙ ΠΡΑΞΕΨΝ ΠΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΖΟΝΣΑΙ

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

12201

612201

ΜΕΛΕΣΕ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΨΜΟΤΝΕ, ΕΡΕΤΝΕ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΕΙ.

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

12301

612301

ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑΚΑ ΦΕΔΙΑ ΔΡΑΗ

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

12302

612302

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

12304

612304

ΕΚΡΟΨΝ

ΠΟΟΣΟ (%)

12305

612305

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ & ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΤ ΚΑΙ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΤ
ΚΑΙ ΣΟ ΕΤΡΤ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΙ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΔΗΛΨΕΨΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ )

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

12306

612306

ΠΡΟΒΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ (ΑΡΙΘΜΟ ΜΜΕ)

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

12307

612307

ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΙΕΘΝΕΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

90101

690101

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ (HARDWARE)

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

90102

690102

ΛΟΓΙΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

12109

612109

ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

90103

690103

ΪΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΑΓΙΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

12102

612102

ΕΚΡΟΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ

12106

612106

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΕΚΣΟ ΕΔΡΑ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΣΕΦΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (Γ3 ΓΕΝΙΚΑ
ΪΞΟΔΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ)

ΕΚΡΟΨΝ

ΕΤΡΨ

ΠΗΓΗ: ΕΤ ΟΠ, ΚΑΣΑΦΨΡΗΜΕΝΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΝ ‘ΠΤΡΗΝΑ ‘ ΣΟΤ ΟΠ ΕΠΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016.
*Ομογενοποιημϋνοσ ορύζεται ϋνασ δεύκτησ ςτο ΟΠ ΕΠΑ εϊν ϋχει λϊβει κοινϐ κωδικϐ/ονομαςύα και μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςε επύπεδο πρϊξησ/πρϐςκληςησ/επ. προτεραιϐτητασ απϐ περιςςϐτερα του
ενϐσ προγρϊμματα.
** Οι δεύκτεσ με ϋντονη γραφό (bold) εύναι και δεύκτεσ που ϋχουν οριςθεύ ωσ εκροϋσ ςε ΕΠ.
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8.6

Τποςύςτημα Δεικτών Αλιεύασ και Θϊλαςςασ

Σο ΕΣΘΑ ϋχει ορύςει ϋναν περιοριςμϋνο αριθμϐ κοινών δεικτών για την εκτύμηςη τησ
προϐδου ςε ςχϋςη με την επύτευξη των ςτϐχων που ϋχουν τεθεύ ςτα προγρϊμματα αλιεύασ και θϊλαςςασ. Η νομικό βϊςη τησ χρόςησ των κοινών δεικτών (πλαιςύου, εκροόσ,
αποτελϋςματοσ) παρϋχεται απϐ τον Καν. (ΕΕ) 1014/2014 (Ωρθρο 97.1), το Ωρθρο 144
του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΣΘΑ ςε ςυνδυαςμϐ με το Ωρθρο 50 του Καν. (ΕΕ)
1303/2013. Οι οδηγύεσ τισ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ καθορύζουν ποιοσ εύναι αρμϐδιοσ για
τη ςυλλογό των ςτοιχεύων των δεικτών, ποιεσ οι πηγϋσ και οι ϐροι ςυλλογόσ τουσ, με
εξαύρεςη την περιοδικϐτητα και τισ ςχετικϋσ προθεςμύεσ.
το πλαύςιο του ΕΠΑΛΘ οι τιμϋσ βϊςησ και οι τιμϋσ ςτϐχου ϋχουν προςδιοριςτεύ για
τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ. Σα ςτοιχεύα των δεικτών ςυλλϋγονται απϐ τη Διαχειριςτικό Αρχό
με βϊςη τισ πληροφορύεσ που παρϋχουν οι δικαιοϑχοι ςτισ αιτόςεισ τουσ. Η ςυχνϐτητα
ςυλλογόσ και ο τρϐποσ επιβεβαύωςησ τησ ϋγκαιρησ διαθεςιμϐτητασ των ςτοιχεύων ϋχει
καθοριςτεύ ςτο πλαύςιο τησ εκ των προτϋρων αξιολϐγηςησ
Οι κοινού αυτού δεύκτεσ χρηςιμοποιοϑνται για την εξϋταςη επιδϐςεων που αναφϋρεται
ςτο ϊρθρο 21 παρϊγραφοσ 1 του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και επιτρϋπουν την
αξιολϐγηςη τησ προϐδου, τησ αποδοτικϐτητασ και τησ αποτελεςματικϐτητασ τησ εφαρμογόσ τησ πολιτικόσ με γνώμονα τουσ ςκοποϑσ και τουσ ςτϐχουσ ςε ενωςιακϐ και ςε
επύπεδο προγρϊμματοσ (Ωρθρο 109).
Οι κοινού αυτού δεύκτεσ διαμορφώνουν το υποςϑςτημα δεικτών Αλιεύασ και Θϊλαςςασ
για την προγραμματικό περύοδο 2014-2020, ϐπωσ αυτού ϋχουν ενςωματωθεύ ςτο εγκεκριμϋνο Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα Αλιεύασ και Θϊλαςςασ και αποτυπώνονται ςτουσ
Πύνακεσ 6 (δεύκτεσ εκροόσ), 9 (δεύκτεσ αποτελϋςματοσ) και 8 (δεύκτεσ πλαιςύου).
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9.

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΘΕΗ ΣΨΝ ΨΡΕΤΣΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΔΕΙΚΣΨΝ

το πλαύςιο τησ γενικόσ αιρεςιμϐτητασ 7 «τατιςτικϊ ςυςτόματα και δεύκτεσ αποτελϋςματοσ», ϋνα απϐ τα κριτόρια εκπλόρωςησ εύναι η ϋγκαιρη ςυλλογό και ςώρευςη των
ςτατιςτικών δεδομϋνων, ϋτςι ώςτε να υπϊρχει η δυνατϐτητα δημοςιοπούηςησ και δημϐςιασ διϊθεςησ των ςυνολικών δεδομϋνων και τησ προϐδου επύτευξησ των δεικτών
των Ε.Π.
Η διαςφϊλιςη τησ προϒπϐθεςησ αυτόσ, ςχετύζεται με τη δυνατϐτητα δημοςιοπούηςησ
ϐλων των κοινών δεικτών (εκροόσ και αποτελϋςματοσ) καθώσ και των ειδικών δεικτών
(εκροόσ και αποτελϋςματοσ) των Προγραμμϊτων ςτο διαδύκτυο ςυμπεριλαμβανομϋνων
των ςτοιχεύων που αφοροϑν τον οριςμϐ του δεύκτη, τη μονϊδα μϋτρηςόσ του, την τιμό
βϊςησ και ςτϐχου καθώσ και την επύτευξη του ςτϐχου. Η χρονικό απαύτηςη τησ αναφορϊσ αυτόσ δϑναται να ταυτύζεται με τον χρϐνο υποβολόσ τησ Ετόςιασ Ϊκθεςησ Τλοπούηςησ των Προγραμμϊτων.
Κϊθε ΔΑ λαμβϊνει τα απαραύτητα μϋτρα για τη δημοςύευςη και δημϐςια διϊθεςη ςωρευτικών δεδομϋνων των δεικτών του Προγρϊμματοσ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ονομαςύασ, του οριςμοϑ, των τιμών βϊςησ και ςτϐχου και των ετόςιων τιμών προϐδου) με
εϑκολα προςβϊςιμο τρϐπο ςτο κοινϐ. Για τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ δϑναται η παρϊθεςη
των δεικτών αυτών να γύνει ςε επύπεδο επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ (ενωςιακόσ προτεραιϐτητασ ό μϋτρου ςτην περύπτωςη του ΕΣΘΑ) και Προγρϊμματοσ.
Η δημοςιοπούηςη των δεδομϋνων ϐλων των κοινών και ειδικών δεικτών εκροόσ και αποτελϋςματοσ γύνεται το αργϐτερο ϋνα μόνα απϐ την ημερομηνύα υποβολόσ των Ετόςιων εκθϋςεων των Προγραμμϊτων τησ περιϐδου 2014-2020, απϐ αναφορϋσ που εξϊγονται απϐ το ΟΠ ΕΠΑ
Απϐ το ΟΠ εξϊγονται περιοδικϊ πρϐτυπεσ αναφορϋσ (για τισ Ετόςιεσ Εκθϋςεισ Τλοπούηςησ ό για κϊθε ϊλλη αναφορϊ/ϋκθεςη που προκϑπτει απϐ τον Κανονιςμϐ) για
τουσ κοινοϑσ και τουσ ειδικοϑσ δεύκτεσ του ΕΚΣ με ϊθροιςη των δεικτών μεμονωμϋνων
ςυμμετεχϐντων. Η ενημϋρωςη τησ SFC με τα παραπϊνω ςτοιχεύα γύνεται απϐ τισ Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ.
Κϊθε ΔΑ δημοςιοποιεύ ςτην ιςτοςελύδα του Προγρϊμματϐσ την Ετόςια Ϊκθεςη Τλοπούηςησ και μεριμνϊ για την ανϊρτηςη τησ και ςτον ιςτϐτοπο του ΕΠΑ 2014 - 2020 ϐπωσ
αυτό υποβϊλλεται μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ βϊςησ ανταλλαγόσ δεδομϋνων με την Ε.Ε.
(SFC2014) ςτην οπούα περιλαμβϊνονται και τα ςτοιχεύα προϐδου των δεικτών του
Προγρϊμματοσ.
Παρϊλληλα η ΕΤ ΟΠ, ςτο πλαύςιο τησ προςαρμογόσ του ΟΠ ΕΠΑ για την προγραμματικό περύοδο 2014-2020, αναβϊθμιςε το διαδικτυακϐ τϐπο www.anaptyxi.gov.gr για
τη δημοςιοπούηςη ςυγκεντρωτικών ςτοιχεύων των επιχειρηςιακών δεικτών εκροών. H
ιςτοςελύδα εύναι φιλικό ςτον πολύτη, δύνοντασ πληροφορύεσ για την υλοπούηςη του ΕΠΑ 2014-2020 ςε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επύπεδο. Σα δεδομϋνα που δημοςιοποιοϑνται προϋρχονται απϐ τα ενταγμϋνα ϋργα και αφοροϑν τουσ δεύκτεσ εκροών
ΕΣΠΑ/Σ/ΕΚΣ των ΕΠ που ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ ςτα Σεχνικϊ Δελτύα Πρϊξησ των ϋργων.
Επιπλϋον, κϊθε ϋτοσ, ϋνα μόνα μετϊ την υποβολό των Ετηςύων Εκθϋςεων των ΕΠ ςτην
Ε. Επιτροπό, θα δημοςιοποιοϑνται ςτο WWW.ANAPTYXI.GOV.GR, δϑο εκθϋςεισ:


Μύα ϋκθεςη με ςωρευτικϊ δεδομϋνα των δεικτών εκροών ςε επύπεδο Θ και ΕΠ.



Μύα ϋκθεςη με αθροιςτικϊ και ςωρευτικϊ δεδομϋνα για τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ ςε
επύπεδο ΕΠ και ΕΠΑ.

Επύςησ, προβλϋπεται η αναβϊθμιςη του διαδικτυακοϑ τϐπου του ΕΠΑΛθ WWW.ALIEIA.GR
για τη δημοςιοπούηςη των ςυγκεντρωτικών ςτοιχεύων των δεικτών του Προγρϊμματοσ.
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Επιπρϐςθετα δεδομϋνα για τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ εκροών και αποτελϋςματοσ ϐλων των
Κρατών Μελών, μετϊ την ϋγκριςη των Ετηςύων Εκθϋςεων Τλοπούηςησ υπϊρχουν ςτην
πλατφϐρμα ESIF Open Data HTTPS://COHESIONDATA.EC.EUROPA.EU/ τησ Ε. Επιτροπόσ ο ςχετικϐσ
ςϑνδεςμοσ τησ οπούασ ϋχει αναρτηθεύ ςτην επύςημη ιςτοςελύδα του ΕΠΑ WWW.ESPA.GR.
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10. ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΟΤ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΑ 2014 – 2020 ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΔΕΙΚΣΨΝ
την ενϐτητα αποτυπώνονται, ςυνοπτικϊ, οι ρυθμύςεισ και οι προςαρμογϋσ ςτο Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ ΕΠΑ 2014–2020) που αφοροϑν την ηλεκτρονικό αποθόκευςη των δεικτών των Ε.Π. Οι αναλυτικϋσ πληροφορύεσ δύνονται ςτουσ
παρακϊτω ςυνδϋςμουσ:
1. Οδηγϐσ ΟΠ Υυςικϐ Αντικεύμενο – Δεύκτεσ
HTTP://WWW.OPS.GR/ERGORAMA/FILEUPLOADS/EKPAIDEUSI/ODHGOS_FYS_ANTIK_DEIKTES.PDF

2. Παρϊρτημα Ι εκπαιδευτικοϑ οδηγοϑ
HTTP://WWW.OPS.GR/ERGORAMA/FILEUPLOADS/EKPAIDEUSI/PARARTHMA_I_DEIKT%20.PDF

3. Παρϊρτημα ΙΙ εκπαιδευτικοϑ οδηγοϑ
HTTP://WWW.OPS.GR/ERGORAMA/FILEUPLOADS/EKPAIDEUSI/PARARTHMA_II_DEIKT.PDF

Επύςησ ςτο Παρϊρτημα 6 περιλαμβϊνεται η περιγραφό του πληροφοριακοϑ ςυςτόματοσ ϐπωσ ϋχει ενςωματωθεύ ςτο εγκεκριμϋνο ΔΕ.
τοιχεύα των δεικτών του ΕΠΑ 2014-2020 καταχωροϑνται ςε ϐλα τα επύπεδα του ΟΠ
ΕΠΑ, απϐ το ανώτερο επύπεδο του εγκεκριμϋνου Ε.Π. ϋωσ το κατώτερο επύπεδο τησ
πρϊξησ και του απογραφικοϑ δελτύου ςυμμετϋχοντα ςτην περύπτωςη δρϊςεων που
ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΚΣ. Κϊθε δεύκτησ του πυρόνα του ΟΠ ΕΠΑ διαθϋτει
μοναδικϐ οριςμϐ που περιγρϊφεται ςτο «Δελτύο Σαυτϐτητασ Δεύκτη», το οπούο αποτελεύ τη βαςικό προϒπϐθεςη για να χρηςιμοποιεύται ο δεύκτησ .
Σα βόματα ενημϋρωςησ του ΟΠ ΕΠΑ με δεύκτεσ εύναι:
1. ήλοι οι δεύκτεσ ορύζονται μοναδικϊ και κωδικοποιοϑνται ςτο ΟΠ ΕΠΑ ωσ εξόσ:
-

Κοινού και ειδικού δεύκτεσ του εγκεκριμϋνου Ε.Π. / Ετόςιων εκθϋςεων

-

Πρϐςθετοι δεύκτεσ των Πρϊξεων

Επιπλϋον ανϊ δεύκτη επιςυνϊπτεται ςτο ΟΠ ΕΠΑ το Δελτύο Σαυτϐτητασ Δεύκτη.
Σο Αρχεύο δεικτών ΟΠ ΕΠΑ αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα τησ υπηρεςύασ ops.gr:
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΦΡΗΣΨΝ ΟΠ- Κωδικοποιημζνα Στοιχεία ΕΣΠΑ 2014-2020- ΔΕΙΚΤΕΣ
(15/05/2017)

2. την υποενϐτητα του ΟΠ <Δεύκτεσ ΕΠ> καταχωροϑνται ϐλοι οι δεύκτεσ του εγκεκριμϋνου Ε.Π. (ςτοιχεύα τησ βϊςησ SFC2014) (κοινού και ειδικού) ςϑμφωνα με
την ανϊλυςη που αποτυπώνεται ςτουσ πύνακεσ 3, 4, 4α, 5, 6, 12 και 13 του <ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) αριθ. 288/2014 ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ>.
3. τισ Προςκλόςεισ επιλϋγονται και καταχωροϑνται οι δεύκτεσ που αφοροϑν τισ
προτϊςεισ που θα υποβληθοϑν (Σεχνικϊ Δελτύα Πρϊξεων). Οι δεύκτεσ αυτού εύναι
δεύκτεσ Ε.Π. εύτε πρϐςθετοι ςϑμφωνα με το ϋντυπο ςτο υςτόματοσ Διαχεύριςησ
και Ελϋγχου: Ε.I.1_1 ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ.
4. τα Σεχνικϊ Δελτύα Πρϊξεων εμφανύζονται οι δεύκτεσ που προηγουμϋνωσ ϋχουν καταχωρηθεύ ςτην αντύςτοιχη Πρϐςκληςη και ςτοχοθετοϑνται με ανϊλυςη
ανϊ φϑλο, ϐπου απαιτεύται, ςϑμφωνα με το ϋντυπο ςτο υςτόματοσ Διαχεύριςησ: Ε.Ι.2_7 TΕΦΝΙΚΟ_ΔΕΛΣΙΟ_ΠΡΑΞΗ.
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5. Η επύτευξη των κοινών δεικτών ΕΚΣ για ςυμμετϋχοντεσ, εκροόσ και ϊμεςου
αποτελϋςματοσ, υπολογύζονται απϐ τα πλόρη υποβληθϋντα Απογραφικϊ Δελτύα
Ειςϐδου και Εξϐδου.
6. Η επύτευξη δεικτών Πρϊξησ ϐταν αυτού μποροϑν να μετρηθοϑν ανϊ πρϊξη, δηλώνεται ςτο Δελτύο Δόλωςησ Επύτευξησ Δεύκτη ςϑμφωνα με το ϋντυπο του
υςτόματοσ Διαχεύριςησ και Ελϋγχου: Ε ΙΙ 5_4_ΔΕΛΣΙΟ ΔΗΛΩΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ
ΔΕΙΚΣΩΝ ΠΡΑΞΗ και Ε ΙΙ 5_5_ΔΕΛΣΙΟ ΔΙΟΙΚΗΚ ΕΠΑΛΗΘ ΕΠΙΣ ΔΕΙΚΣΩΝ
Οι διαδικαςύεσ βϊςει των οπούων ενημερώνεται το ΟΠ με τα ςτοιχεύα των δεικτών αναφϋρονται ςτο ςχετικϐ Παρϊρτημα IΙ «ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΟΠ ΔΕΙΚΣΕ_ΙΟΤΝΙΟ 2017»
του Εκπαιδευτικοϑ Οδηγοϑ «Υυςικϐ αντικεύμενο - Δεύκτεσ» που επιςυνϊπτεται και
αφοροϑν τισ παραπϊνω ενϐτητεσ.
Η ορθϐτητα και η πληρϐτητα των δεδομϋνων εξαςφαλύζεται απϐ τισ διαδικαςύεσ ενημϋρωςησ του ΟΠ ΕΠΑ με δεύκτεσ (ΕΠ – Πρϐςκληςη- Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ - Δελτύο
Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ - Απογραφικϐ Δελτύο υμμετϋχοντα), απϐ ελϋγχουσ επικϑρωςησ πληρϐτητασ και λογικοϑσ ελϋγχουσ, οι οπούοι διενεργοϑνται με την υποβολό των
δελτύων κατϊ την οριςτικοπούηςη των δεδομϋνων ςτο ΟΠ ΕΠΑ. Οι ϋλεγχοι επικϑρωςησ ανϊ Δελτύο εύναι διαθϋςιμοι ςτην ιςτοςελύδα www.ops.gr.
Σα δεδομϋνα των δεικτών του ΟΠ ΕΠΑ αξιοποιοϑνται για την εξαγωγό αναφορών ςε
κϊθε ϋνα απϐ τα επύπεδα καταχώρηςησ αλλϊ και ςε ςυνδυαςμοϑσ αυτών. Για παρϊδειγμα ςτο επύπεδο «Διαχεύριςη Δελτύων» εύναι διαθϋςιμεσ οι «ΑΝΑΥΟΡΕ ΥΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΕΙΚΣΕ». Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα αξιοπούηςησ των δεδομϋνων
δεικτών ςτο ΟΠ ΕΠΑ εύναι η παραγωγό των πινϊκων τησ Ετόςιασ Ϊκθεςησ Τλοπούηςησ.
Ο οριςμϐσ του Δεύκτη ςτο ΟΠ ΕΠΑ γύνεται ςϑμφωνα την διαδικαςύα 1.ΟΡΙΜΟ
ΔΕΙΚΣΗ που περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα IΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΟΠ ΔΕΙΚΣΕ_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 του Εκπαιδευτικοϑ Οδηγοϑ «Υυςικϐ αντικεύμενο - Δεύκτεσ»
και περιϋχει τισ πληροφορύεσ που αποτυπώνονται ςτο Δελτύο Σαυτϐτητασ του κϊθε
δεύκτη.
Η ςωςτό ςυμπλόρωςη των χαρακτηριςτικών του δεύκτη εξαςφαλύζει:


Σην ενημϋρωςη του ΟΠ με ςωςτϊ δεδομϋνα για τουσ δεύκτεσ ςτο επύπεδο του
Ε.Π, των προςκλόςεων, των ΣΔΠ και του Δελτύου Δόλωςησ Επύτευξησ Δεύκτη
Πρϊξησ



Ση δημιουργύα αναφορών ςε διϊφορα επύπεδα ϊθροιςησ εφϐςον πρϐκειται για
δεύκτεσ ΠΟΟΣΙΚΟΤ.

Η ϋκδοςη Πρϐςκληςησ ςτο ΟΠ απϐ την Διαχειριςτικό Αρχό περιγρϊφεται ςτην διαδικαςύα 2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΟΠ - ΔΕΙΚΣΕ ΠΡΟΚΛΗΗ, Παρϊρτημα IΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΟΠ ΔΕΙΚΣΕ_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 και περιλαμβϊνει αναφορικϊ με το
φυςικϐ αντικεύμενο τα εξόσ ςτοιχεύα ανϊ περύπτωςη :


Επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ



Ειδικοϑσ ςτϐχουσ



Δεύκτεσ εκροόσ και αποτελϋςματοσ ΕΠ



Πρϐςθετουσ δεύκτεσ.

ενώ δϑνανται να ϋχουν οικονομικοϑσ δεύκτεσ και ΒΕ (Βαςικϊ τϊδια Εφαρμογόσ).
το Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ ΣΔΠ, το οπούο υποβϊλλει ο Δικαιοϑχοσ ςτο πλαύςιο μιασ
Πρϐςκληςησ, ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο τμόμα <Ε1. Δεύκτεσ Παρακολούθηςησ> οι δεύκτεσ
τησ οικύασ πρϐςκληςησ με τα εξόσ ςτοιχεύα ανϊ κωδικϐ δεύκτη:


κατηγορύα περιφϋρειασ,



η τιμό ςτϐχοσ ςυνολικϊ ό και ανϊ φϑλο αν απαιτεύται,



Επενδυτικό Προτεραιϐτητα,
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Σαμεύο.

Η ενημϋρωςη του ΟΠ με απογραφικϊ δελτύα και κοινών δεικτών ΕΚΣ/ΠΑΝ περιγρϊφεται ςτισ 2 διαδικαςύεσ 4 και 7 ςτο Παρϊρτημα IΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΟΠ ΔΕΙΚΣΕ_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 του Εκπαιδευτικοϑ Οδηγοϑ και αφοροϑν :


Ση διαδικαςύα ενημϋρωςησ ΟΠ- κοινού δεύκτεσ ΕΚΣ/ΠΑΝ,



Ση διαδικαςύα τροποπούηςησ απογραφικών

Η επύτευξη κοινών δεικτών ΕΚΣ εκροόσ και ϊμεςου αποτελϋςματοσ για ςυμμετϋχοντεσ
βαςύζεται ςτα προςωπικϊ δεδομϋνα των ςυμμετεχϐντων κατϊ την εύςοδο και κατϊ την
ϋξοδο απϐ την πρϊξη (ϋωσ και 1 μόνα μετϊ την ϋξοδο) ϐπωσ αυτϊ αποτυπώνονται ςτα
Απογραφικϊ Δελτύα Ειςϐδου και Εξϐδου αντύςτοιχα και δεν αποτελεύ προϒπϐθεςη να
ϋχουν ςτοχοθετηθεύ ςτην πρϊξη.


Κατϊ την εύςοδο του ςυμμετϋχοντα ςτην πρϊξη ςυμπληρώνεται το Απογραφικϐ
Δελτύο Ειςϐδου απϐ το οπούο υπολογύζονται οι κοινού δεύκτεσ εκροόσ ΕΚΣ/ΠΑΝ.



Κατϊ την ϋξοδο του ςυμμετϋχοντα απϐ την πρϊξη ςυμπληρώνεται το Απογραφικϐ Δελτύο Εξϐδου απϐ το οπούο υπολογύζονται οι κοινού δεύκτεσ ϊμεςου αποτελϋςματοσ ΕΚΣ/ΠΑΝ

Οι κοινού δεύκτεσ ΕΚΣ ανϊ πρϊξη (MIS) υπολογύζονται ςτο ΟΠ κατϊ την ΤΠΟΒΟΛΗ των
απογραφικών Δελτύων «Ειςϐδου» και «Εξϐδου» αντύςτοιχα.
Μετϊ την ϋνταξη τησ πρϊξησ ςυμπληρώνεται για κϊθε ϋτοσ υλοπούηςησ το Δελτύο Δόλωςησ Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ (ΔΔΕΔΠ) απϐ τον δικαιοϑχο και υποβϊλλεται
ςτην Διαχειριςτικό Αρχό εφϐςον δεν υπϊρχουν ςφϊλματα ςτουσ ελϋγχουσ επικϑρωςησ.
Ειδικϐτερα, ςυμπληρώνεται η επύτευξη του δεύκτη για το ϋτοσ αναφορϊσ του δελτύου
ανϊ Σαμεύο, ανϊ επενδυτικό προτεραιϐτητα ανϊ Περιφϋρεια και κατϊ περύπτωςη ανϊ
φϑλο. Δεν ςυμπληρώνεται η τιμό επύτευξησ για τουσ δεύκτεσ που δεν μετρϊται η επύτευξη ςε επύπεδο πρϊξησ.
Η επύτευξη για τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ ΕΚΣ/ΠΑΝ εκροόσ και ϊμεςου αποτελϋςματοσ για
ςυμμετϋχοντεσ προκϑπτει αυτϐματα ςτο ΟΠ απϐ τα υποβληθϋντα απογραφικϊ δελτύα
με ημερομηνύα δελτύου (ειςϐδου ό εξϐδου ) ςτο ϋτοσ αναφορϊσ του ΔΕΔΠ. Σο ΔΕΔΠ
μπορεύ να ςυμπληρωθεύ περιςςϐτερεσ φορϋσ ανϊ πρϊξη κϊθε ϋτοσ κατϐπιν απϐφαςησ
τησ ΔΑ.
Σϋλοσ, η ΔΑ επιλϋγοντασ επεξεργαςύα ςε ΤΠΟΒΛΗΘΕΝ Δελτύο Επύτευξησ Δεικτών Πρϊξησ ςυμπληρώνει το Δελτύο Διοικητικόσ Επαλόθευςησ πρϊξησ και το δελτύο λαμβϊνει
κατϊςταςη: Επαληθευμϋνο απϐ ΔΑ (ΑΠΟΔΕΚΣΟ ΕΛΕΓΜΕΝΟ).
Κατϐπιν των παραπϊνω, τα ςτοιχεύα των δεικτών που θα τροφοδοτοϑν τισ Ετόςιεσ Εκθϋςεισ Τλοπούηςησ των Ε.Π. θα εύναι μϐνο τα επαληθευμϋνα ςτοιχεύα δεικτών τα οπούα
θα δύνονται με ςχετικϋσ αναφορϋσ.
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11. ΚΑΛΤΧΗ ΣΨΝ ΕΛΛΕΙΧΕΨΝ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ
το πλαύςιο τησ κατϊρτιςησ των Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων 2014-2020 και τησ
υποβολόσ τουσ ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό πρϋπει να περιλαμβϊνονται ςε αυτϊ δεύκτεσ
αποτελϋςματοσ, οι οπούοι να καλϑπτουν ϐλουσ τουσ ειδικοϑσ ςτϐχουσ που ϋχουν τεθεύ
ςτο πλαύςιο κϊθε Ε.Π. Οι δεύκτεσ αποτελϋςματοσ απαιτεύται να ϋχουν τιμό βϊςησ και
ςτϐχου και να ςυνοδεϑονται απϐ τη ςχετικό μεθοδολογύα υπολογιςμοϑ των τιμών αυτών. Ψςτϐςο, κατϊ την υποβολό των Ε.Π. ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό (Δεκϋμβριοσ
2015), δϐθηκε η δυνατϐτητα απϐ τισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ να
διαμορφωθοϑν ςχϋδια δρϊςησ (action plans) για την κϊλυψη των ελλεύψεων ςε τιμϋσ
βϊςησ ό/και ςτϐχου, δεδομϋνου ϐτι οι ελλεύψεισ αυτϋσ αφοροϑςαν μικρϐ αριθμϐ δεικτών αποτελϋςματοσ και όταν αδϑνατη η ςυμπλόρωςη των ςχετικών τιμών. Σα ςχϋδια
δρϊςησ αυτϊ υποβλόθηκαν μαζύ με τα κεύμενα των Ε.Π. μϋςω τησ SFC, ωσ ‘other
member state documents’.
το πλαύςιο τησ κατϊρτιςησ των Ε.Π. και τησ ανϊπτυξησ του Ενιαύου υςτόματοσ Παρακολοϑθηςησ Δεικτών 2014-2020, δϐθηκαν αναλυτικϋσ οδηγύεσ απϐ την ΕΤΑ και
την ΕΤΕΚΣ για τον τρϐπο αντιμετώπιςησ των ελλεύψεων αυτών. Ειδικϐτερα, για κϊθε
δεύκτη αποτελϋςματοσ με ελλεύψεισ, ενςωματώθηκε διακριτό ενϋργεια ςτο ςχϋδιο δρϊςησ. ε κϊθε ενϋργεια ϋπρεπε να οριςτεύ ο κωδικϐσ του δεύκτη με ελλεύψεισ, το εύδοσ τησ
ϋλλειψησ (τιμό βϊςησ ό και τιμό ςτϐχου) και οι δρϊςεισ κϊλυψησ των ελλεύψεων, ο φορϋασ κϊλυψησ των ελλεύψεων καθώσ και η προθεςμύα ολοκλόρωςησ των ενεργειών για
την κϊλυψη των ελλεύψεων.
Κϊθε ςχϋδιο δρϊςησ αποτελεύται απϐ 2 ομϊδεσ δεικτών αποτελϋςματοσ:


Η 1η ομϊδα περιλαμβϊνει τουσ δεύκτεσ αποτελϋςματοσ με ελλεύψεισ οι οπούεσ
καλϑπτονται με ευθϑνη τησ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ του Ε.Π. υνολικϊ, καταρτύςτηκαν ςχϋδια δρϊςησ για 20 δεύκτεσ αποτελϋςματοσ, απϐ τουσ οπούουσ οι 9
αφοροϑςαν το ΕΚΣ, 3 την ΠΑΝ και 8 το ΕΣΠΑ (Πύνακασ 22).



Η 2η ομϊδα περιλαμβϊνει τουσ δεύκτεσ αποτελϋςματοσ με ελλεύψεισ που θα καλϑπτονται ςε εθνικϐ επύπεδο (δεύκτεσ οριζϐντιου χαρακτόρα) με το ςυντονιςμϐ
τησ ΕΤΕΚΣ ςε ςυνεργαςύα με την ΕΤΑ.



την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνονται οι διαδικαςύεσ που θα εφαρμοςτοϑν για
τη μϋτρηςη των κοινών δεικτών μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων ΕΚΣ (δεύκτεσ CR06-CR09) και η επικαιροπούηςη οριςμϋνων τιμών βϊςησ κοινών δεικτών
ϊμεςων και μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων ΕΚΣ ςτα ΠΕΠ (δεύκτεσ CR03CR09).
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ΠΙΝΑΚΑ 22 - Δεύκτεσ αποτελϋςματοσ Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων ςε ςχϋδιο δρϊςησ για την κϊλυψη ελλεύψεων ςτισ τιμϋσ βϊςησ
ό/και ςτόχου
Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα
ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΠΕΠ ΙΟΝΙΨΝ ΝΗΨΝ

Πλόθοσ
δεικτών
1
3

Σαμεύο

Κωδικόσ
δεύκτη

ΕΚΣ
ΕΣΠΑ

Σ2817
Σ2614

ΕΣΠΑ

Σ2730
Σ2728
Σ3125
Σ3515
Σ3531
Σ3510
Σ2436

ΠΕΠ ΚΡΗΣΗ
ΠΕΠ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ

1

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΠΕΠ ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΤ

1

ΕΣΠΑ
ΕΚΣ
ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ
ΕΚΣ

1

ΕΚΣ

Σ1386

1

ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ

Σ1608
Σ4207

ΕΚΣ

Σ4221

ΕΚΣ

Σ4225

ΠΑΝ

CR07

ΠΑΝ

CR09

ΠΑΝ

CR08

ΕΚΣ
ΕΚΣ

Σ4901
Σ4907

ΕΚΣ

Σ4909

ΕΠ ΑΝΕΚ

3

3

ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
6

Ονομαςύα δεύκτη
Ωτομα ευϊλωτων κοινωνικών ομϊδων που ενςωματώνονται κοινωνικϊ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ
Ποςοςτϐ δαςικών εκτϊςεων που προςτατεϑονται
Ϊκταςη περιοχών για τισ οπούεσ απαιτεύται η αξιολϐγηςη και διαχεύριςη του κινδϑνου πλημμυρών και η εφαρμογό μϋτρων τησ Οδηγύασ 2007/60/ΕΚ
Μεύωςη αερύων θερμοκηπύου ωσ αποτϋλεςμα των δρϊςεων των ςτϐχων των Προγραμμϊτων -Ε
Πληθυςμϐσ ευπαθών ομϊδων που λαμβϊνουν προηγμϋνεσ υπηρεςύεσ
Μεύωςη αερύων θερμοκηπύου ωσ αποτϋλεςμα των δρϊςεων των ςτϐχων των Προγραμμϊτων -Ε
Πληθυςμϐσ που εξυπηρετεύται με νερϐ κατϊλληλο για ανθρώπινη κατανϊλωςη
Ποςοςτϐ δαςικών εκτϊςεων τησ Περιφϋρειασ που προςτατεϑονται
Ωτομα ευϊλωτων κοινωνικών ομϊδων που ενςωματώνονται ςτην κοινωνύα
Ωτομα περιθωριοποιημϋνων ομϊδων/κοινοτότων που ωφελοϑνται απϐ υπηρεςύεσ κοινωνικόσ ϋνταξησ που παρϋχονται
μϋςω one stop shops και Κϋντρων Κοινοτότων
Ποςοςτϐ επιχειρόςεων που ανϋπτυξαν καινοτϐμα προώϐντα και διαδικαςύεσ
Ποςοςτϐ καινοτϐμων επιχειρόςεων επύ του ςυνϐλου
ϑμφωνα ςυνεργαςύασ μεταξϑ επιχειρόςεων και εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων/ φορϋων, για εφαρμογό προγραμμϊτων
ςπουδών
Ϊργα που καταλόγουν ςε ρυθμύςεισ που εφαρμϐζονται
Οικονομικϊ μη ενεργού ςυμμετϋχοντεσ που βρύςκονται εκτϐσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ, οι οπούοι ολοκληρώνουν την
παρϋμβαςη που υποςτηρύζεται απϐ την ΠΑΝ
Οικονομικϊ μη ενεργού ςυμμετϋχοντεσ που βρύςκονται εκτϐσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ, που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, που αποκτοϑν εξειδύκευςη ό που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ
Οικονομικϊ μη ενεργού ςυμμετϋχοντεσ που βρύςκονται εκτϐσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ, οι οπούοι λαμβϊνουν προςφορϊ
εργαςύασ, ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ, μαθητεύασ ό πρακτικόσ ϊςκηςησ αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ
Αριθμϐσ ςχολεύων ςτα οπούα το ποςοςτϐ ΠΕ μειώθηκε κατϊ τουλϊχιςτον 20% του αρχικοϑ
Ποςοςτϐ φοιτητών που πραγματοποιοϑν την πρακτικό τουσ ϊςκηςη ςε επιχειρόςεισ
Ποςοςτϐ ωφελουμϋνων που ςυμμετϋχουν ςε προγρϊμματα μαθητεύασ ςτο ςϑνολο των μαθητών / ςπουδαςτών / αποφούτων ΕΠΑΛ, ΕΚ, ΙΕΚ κλπ
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Η ςυμπλόρωςη των ελλεύψεων για την 1η ομϊδα δεικτών ολοκληρώθηκε ςταδιακϊ κατϊ το διϊςτημα Μαρτύου 2015 – Δεκεμβρύου 2016.
ήςον αφορϊ ςτουσ δεύκτεσ του ΕΚΣ, η πλειοψηφύα των ελλεύψεων καλϑφθηκε με ευθϑνη των Διαχειριςτικών Αρχών και τα ςχετικϊ ϋγγραφα αναρτόθηκαν ςτη SFC. Για τρεισ
απϐ τουσ δεύκτεσ EKT ςτα ΠΕΠ (Σ2817, Σ3125, Σ2436), ςυμφωνόθηκε μεταξϑ ΕΤΕΚΣ
και Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (τηλεδιϊςκεψη 25.4.2017) η αντικατϊςταςό τουσ κατϊ την
αναθεώρηςη των Ε.Π. απϐ νϋουσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων (3 δεύκτεσ αποτελεςμϊτων ςε
κϊθε ϋνα απϐ τα 3 ΠΕΠ ςε αντικατϊςταςη του 1 ειδικοϑ επιχειρηςιακοϑ δεύκτη). Ακολοϑθηςε το απϐ 29.5.2017 ϋγγραφο με Α.Π 17/οικ.354/ΕΤΕΚΣ και η ανϊρτηςη ςτην
SFC με τη ςχετικό πληροφϐρηςη/τεκμηρύωςη. (Πύνακασ 23).
ήςον αφορϊ ςτο ΕΣΠΑ, απϐ τουσ 8 δεύκτεσ οι 2 αφοροϑςαν ςε καινοτϐμεσ επιχειρόςεισ
(T1608, T4207) και καλϑφθηκαν οι ελλεύψεισ απϐ τισ αρμϐδιεσ Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ. Οι
υπϐλοιποι δεύκτεσ αφοροϑςαν ςτον τομϋα του περιβϊλλοντοσ και οι ελλεύψεισ αντιμετωπύςτηκαν ςε κεντρικϐ επύπεδο απϐ την ΕΤΑ (Πύνακασ 23).
Με την 1η προγραμματιςμϋνη αναθεώρηςη κϊθε Ε.Π., οι Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ ϋχουν αναλϊβει την υποχρϋωςη επικαιροπούηςησ των τιμών βϊςησ και ςτϐχου των δεικτών
αποτελϋςματοσ με ελλεύψεισ, ϐπωσ αυτϋσ καλϑφθηκαν απϐ τα ςχϋδια δρϊςησ και αποτυπώνεται ςτον Πύνακα 24.
ε ϐ,τι αφορϊ ςτη μϋτρηςη των κοινών δεικτών μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων ΕΚΣ
για τουσ οπούουσ θα απαιτηθεύ διενϋργεια ερευνών, αυτό θα καλυφθεύ ςτο πλαύςιο του
Μνημονύου υνεργαςύασ που υπεγρϊφη τον Υεβρουϊριο του 2016 μεταξϑ τησ ΕΑ και
τησ ΕΛΣΑΣ. υμφωνόθηκε ϐτι η ΕΛΣΑΣ θα αναλϊβει για ϐλα τα ΕΠ (ςτισ αντύςτοιχεσ
επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ) το ςχεδιαςμϐ των δειγμϊτων για τη μϋτρηςη των δεικτών για τουσ οπούουσ θα απαιτηθεύ ϋρευνα, ςϑμφωνα με τισ κατευθϑνςεισ/μεθοδολογικϊ ϋγγραφα τησ Επιτροπόσ, και ϐτι θα ςυμβϊλλει ςτο ςχεδιαςμϐ των
ερωτηματολογύων που θα χρηςιμοποιηθοϑν ςτισ ϋρευνεσ, ςε ςυνεργαςύα με την ΕΤΕΚΣ . ε ςυνϋχεια απϐφαςησ που θα ληφθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ ΔΑ για την πρώτη μϋτρηςη δεικτών μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων (ςε Επενδυτικϋσ Προτεραιϐτητεσ ΕΠ
ςτισ οπούεσ υπϊρχει όδη ολοκλόρωςη πρϊξεων ςυμμετεχϐντων και καταχώρηςη ϐλων
των απαιτοϑμενων δεδομϋνων ςτο ΟΠ απϐ τα απογραφικϊ δελτύα ειςϐδου και εξϐδου
για το ςϑνολο των ςυμμετεχϐντων απϐ τισ αντύςτοιχεσ πρϊξεισ), θα ακολουθόςει ςυνεργαςύα με την ΕΛΣΑΣ με βϊςη τα παραπϊνω, υπϐ το ςυντονιςμϐ τησ ΕΤΕΚΣ.

153

ΠΙΝΑΚΑ 23 - Ενϋργειεσ κϊλυψησ ελλεύψεων δεικτών αποτελϋςματοσ ςε ςχϋδιο δρϊςησ

Επιχειρηςιακό
Πρόγραμμα

ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΜ

Κωδικόσ
δεύκτη

Ονομαςύα δεύκτη

CR07

Οικονομικϊ μη ενεργού ςυμμετϋχοντεσ που βρύςκονται εκτϐσ
εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ, οι οπούοι ολοκληρώνουν την παρϋμβαςη που υποςτηρύζεται απϐ την ΠΑΝ

CR09

Οικονομικϊ μη ενεργού ςυμμετϋχοντεσ που βρύςκονται εκτϐσ
εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ, που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, που αποκτοϑν εξειδύκευςη ό που κατϋχουν
θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ

CR08

Οικονομικϊ μη ενεργού ςυμμετϋχοντεσ που βρύςκονται εκτϐσ
εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ, οι οπούοι λαμβϊνουν προςφορϊ
εργαςύασ, ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ, μαθητεύασ ό πρακτικόσ ϊςκηςησ αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ

Σ4901

Αριθμϐσ ςχολεύων ςτα οπούα το ποςοςτϐ ΠΕ μειώθηκε κατϊ
τουλϊχιςτον 20% του αρχικοϑ

Σ4907

Ποςοςτϐ φοιτητών που πραγματοποιοϑν την πρακτικό τουσ
ϊςκηςη ςε επιχειρόςεισ

Σ4909

Ποςοςτϐ ωφελουμϋνων που ςυμμετϋχουν ςε προγρϊμματα
μαθητεύασ ςτο ςϑνολο των μαθητών / ςπουδαςτών / αποφούτων ΕΠΑΛ, ΕΚ, ΙΕΚ κλπ

Κϊλυψη ελλεύψεων
Για την αντιμετώπιςη των απαιτόςεων του χεδύου Δρϊςησ και την εκπλόρωςη των
αυτοδεςμεϑςεων, ανατϋθηκε το 2014 ϋργο για την ανϊπτυξη μεθοδολογικοϑ εργαλεύου προςδιοριςμοϑ των τιμών ςτϐχου των δεικτών των οικονομικϊ μη ενεργών
NEETs, ενώ παρϊλληλα ςυγκροτόθηκε Ομϊδα Διαχεύριςησ Ϊργου για την υποβολό
πρϐταςησ προσ την αρμϐδια Διαχειριςτικό Αρχό, για την ςυμπλόρωςη των τιμών
ςτϐχου των δεικτών βϊςη ςυγκεκριμϋνησ μεθοδολογύασ. Βϊςει τησ τελικό πρϐταςησ
τησ Ομϊδασ Ϊργου, η Διαχειριςτικό Αρχό του ΕΠ ειςηγόθηκε τη ςυμπλόρωςη των
τιμών ςτϐχου και ενημερώθηκε η Ευρωπαώκό Επιτροπό με επιςτολό του Ειδικοϑ
Γραμματϋα Διαχεύριςησ Σομεακών ΕΠ του ΕΚΣ, κ. Ιωαννύδη. ίςτερα απϐ παρατηρόςεισ τησ γεωγραφικόσ μονϊδασ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ αναφορικϊ με τισ τιμϋσ
ςτϐχου των δεικτών, ακολοϑθηςε δεϑτερη επιςτολό του κ. Ιωαννύδη προσ την Ευρωπαώκό Επιτροπό, με την οπούα προςαρμϐςτηκαν οι τιμϋσ ςτϐχου των τριών δεικτών
αποτελϋςματοσ. ε απϊντηςη τησ επιςτολόσ αυτόσ, απεςτϊλη επιςτολό τησ ΕΕ, με
την οπούα ϊρθηκε η ςχετικό αυτοδϋςμευςη και επομϋνωσ καλϑφθηκαν οι απαιτόςεισ
των ελλεύψεων των δεικτών αποτελϋςματοσ του ςχεδύου δρϊςησ για παρεμβϊςεισ
ΠΑΝ του ΕΠΑΝΑΔΒΜ 2014-2020. ήλα τα ϋγγραφα ϋχουν αναρτηθεύ ςτην ηλεκτρονικό βϊςη SFC με το α.π. 48367/ΕΤΑ 922/10.02.2016 ϋγγραφο. Οι τιμϋσ βϊςησ και
ςτϐχου των 3 δεικτών αποτυπώνονται ςτον Πύνακα που ακολουθεύ.
Για την αντιμετώπιςη των απαιτόςεων του χεδύου Δρϊςησ και την εκπλόρωςη των
αυτοδεςμεϑςεων, ενημερώθηκε η Ευρωπαώκό Επιτροπό με επιςτολό του Ειδικοϑ
Γραμματϋα Διαχεύριςησ Σομεακών ΕΠ του ΕΚΣ, κ. Ιωαννύδη για τον τρϐπο μϋτρηςησ
των εν λϐγω δεικτών αποτελϋςματοσ. ίςτερα απϐ παρατηρόςεισ τησ γεωγραφικόσ
μονϊδασ τησ DG Emploi τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, ακολοϑθηςε δεϑτερη επιςτολό
του κ. Ιωαννύδη προσ την Ευρωπαώκό Επιτροπό, με την οπούα προςαρμϐςτηκε η τιμό
ςτϐχου του δεύκτη Σ4907. ε απϊντηςη τησ επιςτολόσ αυτόσ, απεςτϊλη ϋγγραφο απϐ
την Ευρωπαώκό Επιτροπό με το οπούο ϊρθηκαν οι ςχετικϋσ αυτοδεςμεϑςεισ και επομϋνωσ καλϑφθηκαν οι απαιτόςεισ των ελλεύψεων των ανωτϋρω δεικτών αποτελϋςματοσ του ςχεδύου δρϊςησ του ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ 2014-2020. ήλα τα ϋγγραφα ϋχουν
αναρτηθεύ ςτην ηλεκτρονικό βϊςη SFC με το α.π. 130424/ΕΤΑ 2588/08.12.2016
ϋγγραφο. Οι τιμϋσ βϊςησ και ςτϐχου των 3 δεικτών αποτυπώνονται ςτον Πύνακα που
ακολουθεύ.
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Επιχειρηςιακό
Πρόγραμμα

Κωδικόσ
δεύκτη

Ονομαςύα δεύκτη

ΠΕΠ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ
Τ

Σ2436

Ωτομα ευϊλωτων κοινωνικών ομϊδων που ενςωματώνονται
ςτην κοινωνύα

ΠΕΠ ΚΡΗΣΗ

Σ3125

Πληθυςμϐσ ευπαθών ομϊδων που λαμβϊνουν προηγμϋνεσ
υπηρεςύεσ

ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ

Σ2817

Ωτομα ευϊλωτων κοινωνικών ομϊδων που ενςωματώνονται
κοινωνικϊ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ

Σ4221

ϑμφωνα ςυνεργαςύασ μεταξϑ επιχειρόςεων και εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων/ φορϋων, για εφαρμογό προγραμμϊτων
ςπουδών

Σ4225

Ϊργα που καταλόγουν ςε ρυθμύςεισ που εφαρμϐζονται

Σ4207

Ποςοςτϐ καινοτϐμων επιχειρόςεων επύ του ςυνϐλου

ΕΠ ΑΝΕΚ

Κϊλυψη ελλεύψεων
Για την αντιμετώπιςη των απαιτόςεων των χεδύων Δρϊςησ των δεικτών Σ2436,
Σ3125, Σ2817 και ςε ςυνϋχεια των ςυμφωνηθϋντων ςτην τηλεδιϊςκεψη τησ
25.4.2017 μεταξϑ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ και των αρμϐδιων υπηρεςιών τησ ΕΑ,
αναρτόθηκε ςτην ηλεκτρονικό βϊςη SFC το με Α.Π. 17/οικ.354/ΕΤΕΚΣ/29.05.2017
ϋγγραφο και τα Δελτύα Σαυτϐτητασ των δεικτών αποτελεςμϊτων που ςυμφωνόθηκε
να αντικαταςτόςουν τουσ δεύκτεσ Σ2436, Σ3125, Σ2817 ςτην αναθεώρηςη των ΕΠ.
Ειδικϐτερα για κϊθε δεύκτη/ΠΕΠ προτϊθηκαν 3 νϋοι δεύκτεσ αποτελεςμϊτων, δηλ.
ςυνολικϊ αναρτόθηκαν ςτην SFC, 9 Δελτύα Σαυτϐτητασ Δεικτών που περιλαμβϊνουν
τον οριςμϐ του κϊθε δεύκτη, τον τρϐπο μϋτρηςησ, τισ τιμϋσ βϊςησ και ςτϐχου. Οι τιμϋσ
βϊςησ και ςτϐχου των 9 δεικτών αποτυπώνονται ςτον Πύνακα που ακολουθεύ.
Καταρτύςτηκε με ευθϑνη τησ ΔΑ ϋκθεςη υλοπούηςησ του χεδύου Δρϊςησ, η οπούα
αναρτόθηκε ςτην ηλεκτρονικό βϊςη SFC με το α.π. 43990/ EΤΑ 827/21.04.2016
ϋγγραφο. Η ϋκθεςη περιλαμβϊνει αναλυτικϊ ςτοιχεύα για τον προςδιοριςμϐ των τιμών βϊςησ και ςτϐχου του δεύκτη. Για τον ςυγκεκριμϋνο δεύκτη ϋγινε αναζότηςη ςχετικών ςυμφώνων ςυνεργαςύασ απϐ δρϊςεισ ΕΠΑ 2007-2013 ό/ και εθνικϊ προγρϊμματα (desk research εργαςύα). Οι τιμϋσ βϊςησ και ςτϐχου του δεύκτη αποτυπώνονται ςτον Πύνακα που ακολουθεύ.
Καταρτύςτηκε με ευθϑνη τησ ΔΑ ϋκθεςη υλοπούηςησ του χεδύου Δρϊςησ, η οπούα
αναρτόθηκε ςτην ηλεκτρονικό βϊςη SFC με το α.π. 43990/ EΤΑ 827/21.04.2016
ϋγγραφο. Η ϋκθεςη περιλαμβϊνει αναλυτικϊ ςτοιχεύα για τον προςδιοριςμϐ των τιμών βϊςησ και ςτϐχου του δεύκτη. Για τον ςυγκεκριμϋνο δεύκτη ϋγινε καταγραφό
ϋργων /δρϊςεων διοικητικόσ μεταρρϑθμιςησ που ϋχουν υλοποιηθεύ ό υλοποιοϑνται
και η τελικό τουσ εκροό ϋχει τεθεύ ςε εφαρμογό (desk research εργαςύα κυρύωσ ςτισ
δρϊςεισ του ΕΠΑΝ και του ΕΠ ΔΜ 2007-2013). Οι τιμϋσ βϊςησ και ςτϐχου του δεύκτη
αποτυπώνονται ςτον Πύνακα που ακολουθεύ.
Καταρτύςτηκε με ευθϑνη τησ ΔΑ ϋκθεςη υλοπούηςησ του χεδύου Δρϊςησ, η οπούα
αναρτόθηκε ςτην ηλεκτρονικό βϊςη SFC με το α.π. 43990/ EΤΑ 827/21.04.2016
ϋγγραφο. Η ϋκθεςη περιλαμβϊνει αναλυτικϊ ςτοιχεύα για τον προςδιοριςμϐ των τιμών βϊςησ και ςτϐχου του δεύκτη. Για τον ςυγκεκριμϋνο δεύκτη ϋγινε αξιοπούηςη ων
τελικών αποτελεςμϊτων τησ ϋρευνασ για την καινοτομύα των επιχειρόςεων cis 20102012 (ΕΚΣ) ςυνδυαςτικϊ με ϊλλουσ ςχετικοϑσ δεύκτεσ. Οι τιμϋσ βϊςησ και ςτϐχου του
δεύκτη αποτυπώνονται ςτον Πύνακα που ακολουθεύ.
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Επιχειρηςιακό
Πρόγραμμα

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΤ

ΠΕΠ ΙΟΝΙΨΝ
ΝΗΨΝ

Κωδικόσ
δεύκτη

Ονομαςύα δεύκτη

Σ1608

Ποςοςτϐ επιχειρόςεων που ανϋπτυξαν καινοτϐμα προώϐντα
και διαδικαςύεσ

Σ2730

Ϊκταςη περιοχών για τισ οπούεσ απαιτεύται η αξιολϐγηςη και
διαχεύριςη του κινδϑνου πλημμυρών και η εφαρμογό μϋτρων
τησ Οδηγύασ 2007/60/ΕΚ

Σ2728

Μεύωςη αερύων θερμοκηπύου ωσ αποτϋλεςμα των δρϊςεων
των ςτϐχων των Προγραμμϊτων -Ε

Σ2614

Ποςοςτϐ δαςικών εκτϊςεων που προςτατεϑονται

Κϊλυψη ελλεύψεων
Οι ελλεύψεισ ςτισ τιμϋσ βϊςησ και ςτϐχου καλϑφθηκαν ϋπειτα απϐ τη δημοςύευςη απϐ
το Εθνικοϑ Κϋντρου Σεκμηρύωςησ (ΕΚΣ) τησ ϋκδοςησ «Καινοτομύα ςτισ ελληνικϋσ
επιχειρόςεισ 2010-2012», η οπούα εύναι διαθϋςιμη και ηλεκτρονικϊ. Η τιμό βϊςησ του
δεύκτη ορύςτηκε ςε 20,8% και η τιμό ςτϐχοσ ςε 21,84%. Οι πύνακεσ με τα αναλυτικϊ
ςτοιχεύα ϋχουν αναρτηθεύ ςτην ηλεκτρονικό βϊςη SFC με το α.π. 43988/ EΤΑ
826/21.04.2016 ϋγγραφο.
Η τιμό βϊςησ του δεύκτη ορύςτηκε ςε 140 km2 για το ϋτοσ 2014 βϊςει τησ ςυνολικόσ
ϋκταςησ των Ζωνών Δυνητικϊ Τψηλοϑ Κινδϑνου Πλημμϑρασ (ΖΔΤΚΠ), ϐπωσ αυτϋσ
ϋχουν προςδιοριςτεύ απϐ την Ειδικό Γραμματεύα Τδϊτων ςε εφαρμογό τησ Οδηγύασ
2007/60/ΕΚ. Η τιμό ςτϐχοσ του δεύκτη ορύςτηκε ςτο μηδϋν (0), καθώσ προγραμματύζεται να ϋχει ολοκληρωθεύ η αξιολϐγηςη και η διαχεύριςη του κινδϑνου πλημμυρών
για ϐλεσ τισ ΖΔΤΚΠ, ενώ το ΠΕΠ Ιονύων Νόςων επικεντρώνεται ςτην υλοπούηςη ϋργων ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ. Σο Δελτύο Σαυτϐτητασ Δεύκτη με ϐλα τα ςτοιχεύα του δεύκτη
ϋχει αναρτηθεύ ςτην SFC με το α.π. 10506/EΤΑ 121/27.01.2017 ϋγγραφο.
Καθώσ ο τύτλοσ του δεύκτη δεν αντικατοπτρύζει κατϊλληλα τον ειδικϐ ςτϐχο του Προγρϊμματοσ, ο τύτλοσ του δεύκτη προςαρμϐζεται ςε "Εκπομπϋσ αερύων θερμοκηπύου
εκτόσ ΕΔΕ". Για τα αϋρια του θερμοκηπύου η Ελλϊδα καταρτύζει ετόςια εθνικό ϋκθεςη απογραφόσ, ςτο πλαύςιο των υποχρεώςεών τησ απϐ το Πρωτϐκολλο του Κιϐτο.
Οι τιμϋσ του δεύκτη δεν μποροϑν να εξειδικευτοϑν ςε Περιφερειακϐ Επύπεδο καθώσ οι
ςτϐχοι μεύωςησ τησ Απϐφαςησ 406/2009/ΕΚ αφοροϑν ςε επύπεδο κρϊτουσ–μϋλουσ
και η μεθοδολογύα υπολογιςμοϑ ϋχει δομηθεύ ςε εθνικϐ επύπεδο. Ψσ εκ τοϑτου, η τιμό
βϊςησ και ςτϐχου ςυμπύπτουν με τισ εθνικϋσ τιμϋσ, ότοι 48.726.297 τϐνοι ιςοδϑναμου
CO2 για το 2012 ωσ τιμόσ βϊςησ και 58.858.799 τϐνοι ιςοδϑναμου CO2 ωσ ςτϐχοσ για
το 2023. Σο Δελτύο Σαυτϐτητασ Δεύκτη με ϐλα τα ςτοιχεύα του δεύκτη ϋχει αναρτηθεύ
ςτην SFC με το α.π. 10506/EΤΑ 121/27.01.2017 ϋγγραφο.
Ο δεύκτησ αντικαθύςταται με τον δεύκτη "Ϊκταςη καμϋνων δαςικών εκτϊςεων"
καθώσ ο προτεινϐμενοσ δεύκτησ δεν δϑναται να μετρηθεύ κατϊλληλα για να αντικατοπτρύςει τον ειδικϐ ςτϐχο του Προγρϊμματοσ και τισ δρϊςεισ που θα υλοποιηθοϑν.
Η τιμό βϊςησ του νϋου δεύκτη ορύςτηκε ςε 725,30 εκτϊρια. Η τιμό ςτϐχοσ για το 2023
παραμϋνει η ύδια με την τιμό βϊςησ. Η μη αϑξηςη τησ ϋκταςησ των καμϋνων εκτϊςεων
ςτα επύπεδα του 2012 θεωρεύται ςημαντικό λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ςϑγχρονεσ τϊςεισ αϑξηςησ των δαςικών πυρκαγιών ςτην Περιφϋρεια αλλϊ και τη ςυχνϐτητα με
την οπούα ςυμβϊντα δαςικών πυρκαγιών επαναλαμβϊνονται. Σο Δελτύο Σαυτϐτητασ
Δεύκτη με ϐλα τα ςτοιχεύα του δεύκτη ϋχει αναρτηθεύ ςτην SFC με το α.π.
10506/EΤΑ 121/27.01.2017 ϋγγραφο.

156

Επιχειρηςιακό
Πρόγραμμα

Κωδικόσ
δεύκτη

Ονομαςύα δεύκτη

Σ3510

Ποςοςτϐ δαςικών εκτϊςεων τησ Περιφϋρειασ που προςτατεϑονται

Σ3515

Μεύωςη αερύων θερμοκηπύου ωσ αποτϋλεςμα των δρϊςεων
των ςτϐχων των Προγραμμϊτων -Ε

Σ3531

Πληθυςμϐσ που εξυπηρετεύται με νερϐ κατϊλληλο για ανθρώπινη κατανϊλωςη

ΠΕΠ ΝΟΣΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ

ΠΕΠ ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Σ1386

Ωτομα περιθωριοποιημϋνων ομϊδων/κοινοτότων που ωφελοϑνται απϐ υπηρεςύεσ κοινωνικόσ ϋνταξησ που παρϋχονται
μϋςω one stop shops και Κϋντρων Κοινοτότων

Κϊλυψη ελλεύψεων
Ο δεύκτησ αντικαθύςταται με το δεύκτη "Ϊκταςη καμϋνων δαςικών εκτϊςεων"
καθώσ ο προτεινϐμενοσ δεύκτησ δεν δϑναται να μετρηθεύ κατϊλληλα για να αντικατοπτρύςει τον ειδικϐ ςτϐχο του Προγρϊμματοσ και τισ δρϊςεισ που θα υλοποιηθοϑν.
Η τιμό βϊςησ του νϋου δεύκτη ορύςτηκε ςε 1.591,4 εκτϊρια. Η τιμό ςτϐχοσ για το 2023
παραμϋνει η ύδια με την τιμό βϊςησ. Η μη αϑξηςη τησ ϋκταςησ των καμϋνων εκτϊςεων
ςτα επύπεδα του 2012 θεωρεύται ςημαντικό λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ςϑγχρονεσ τϊςεισ αϑξηςησ των δαςικών πυρκαγιών ςτην Περιφϋρεια αλλϊ και τη ςυχνϐτητα με
την οπούα ςυμβϊντα δαςικών πυρκαγιών επαναλαμβϊνονται. Σο Δελτύο Σαυτϐτητασ
Δεύκτη με ϐλα τα ςτοιχεύα του δεύκτη ϋχει αναρτηθεύ ςτην SFC με το α.π.
10510/EΤΑ 122/27.01.2017 ϋγγραφο.
Καθώσ ο τύτλοσ του δεύκτη δεν αντικατοπτρύζει κατϊλληλα τον ειδικϐ ςτϐχο του Προγρϊμματοσ, ο τύτλοσ του δεύκτη προςαρμϐζεται ςε "Εκπομπϋσ αερύων θερμοκηπύου
εκτόσ ΕΔΕ". Για τα αϋρια του θερμοκηπύου η Ελλϊδα καταρτύζει ετόςια εθνικό ϋκθεςη απογραφόσ, ςτο πλαύςιο των υποχρεώςεών τησ απϐ το Πρωτϐκολλο του Κιϐτο.
Οι τιμϋσ του δεύκτη δεν μποροϑν να εξειδικευτοϑν ςε Περιφερειακϐ Επύπεδο καθώσ οι
ςτϐχοι μεύωςησ τησ Απϐφαςησ 406/2009/ΕΚ αφοροϑν ςε επύπεδο κρϊτουσ–μϋλουσ
και η μεθοδολογύα υπολογιςμοϑ ϋχει δομηθεύ ςε εθνικϐ επύπεδο. Ψσ εκ τοϑτου, η τιμό
βϊςησ και ςτϐχου ςυμπύπτουν με τισ εθνικϋσ τιμϋσ, ότοι 48.726.297 τϐνοι ιςοδϑναμου
CO2 για το 2012 ωσ τιμόσ βϊςησ και 58.858.799 τϐνοι ιςοδϑναμου CO2 ωσ ςτϐχοσ για
το 2023. Σο Δελτύο Σαυτϐτητασ Δεύκτη με ϐλα τα ςτοιχεύα του δεύκτη ϋχει αναρτηθεύ
ςτην SFC με το α.π. 10510/EΤΑ 122/27.01.2017 ϋγγραφο.
Ο δεύκτησ αντικαθύςταται με τον δεύκτη "Απαιτούμενη ποςότητα νερού για την
κϊλυψη των υδρευτικών αναγκών" καθώσ δεν αντικατοπτρύζει κατϊλληλα τον
ειδικϐ ςτϐχο του Προγρϊμματοσ. Η τιμό βϊςησ του δεύκτη ορύςτηκε ςε 48.265.500 m3
και η τιμό ςτϐχοσ ςε 65.671.500 m3. Σο Δελτύο Σαυτϐτητασ Δεύκτη με ϐλα τα ςτοιχεύα
του δεύκτη ϋχει αναρτηθεύ ςτην SFC με το α.π. 10510/EΤΑ 122/27.01.2017 ϋγγραφο.
Ο προςδιοριςμϐσ των τιμών βϊςησ και ςτϐχου ςτηρύχθηκαν ςτο «Περιφερειακϐ χϋδιο Δρϊςησ για την κοινωνικό ϋνταξη των Ρομϊ ςτην Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ» και το «Περιφερειακϐ τρατηγικϐ χϋδιο Κοινωνικόσ Ϊνταξησ και καταπολϋμηςησ τησ Υτώχειασ», τα οπούα εύναι αναρτημϋνα ςτα ϋγγραφα του Προγρϊμματοσ ςτην
ηλεκτρονικό βϊςη SFC. Η τιμό βϊςησ του δεύκτη ορύςτηκε ςε 240 ςυμμετϋχοντεσ και
η τιμό ςτϐχοσ ςε 1400 ςυμμετϋχοντεσ. Σο δελτύο ταυτϐτητασ με τα αναλυτικϊ ςτοιχεύα του δεύκτη αναρτόθηκε ςτην ηλεκτρονικό βϊςη SFC με το α.π. 48360/EΤΑ
921/10.05.2016 ϋγγραφο.
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ΠΙΝΑΚΑ 24 - Σιμϋσ βϊςησ και ςτόχου δεικτών αποτελϋςματοσ ςε ςχϋδιο δρϊςησ
Επιχειρηςιακό
Πρόγραμμα

Σαμεύο

Κωδικόσ
δεύκτη

Ωξονασ Προτεραιότητασ

Κατηγορύα Περιφϋρειασ/ Περιφϋρεια

Σιμό βϊςησ

3
ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ

ΕΚΣ

ΕΣΠΑ
ΠΕΠ ΙΟΝΙΨΝ
ΝΗΨΝ

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΤ

ΠΕΠ ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Σιμό
ςτόχου

Ονομαςύα δεύκτη

10

υμμετϋχοντεσ που αποδεςμεϑονται απϐ τη
φροντύδα εξαρτημϋνων ατϐμων και που δραςτηριοποιοϑνται ςε αναζότηςη εργαςύασ, που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ
τησ αυτοαπαςχϐληςησ, ό που διατηροϑν τη θϋςη
εργαςύασ τουσ, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ

Δεύκτεσ ςε
αντικατϊςταςη του Σ2817

Σ2614

0,04

0,05

Ποςοςτϐ ςχολεύων που παρϋχουν υπηρεςύεσ
εξειδικευμϋνησ εκπαιδευτικόσ ςτόριξησ ςε μαθητϋσ ΑΜΕΑ

0

5

Αριθμϐσ δομών που προςφϋρουν βελτιωμϋνεσ/διευρυμϋνεσ υπηρεςύεσ

725,3

725,3

Ποςοςτϐ δαςικών εκτϊςεων που προςτατεϑονται

ΕΣΠΑ

Σ2730

140

0

ΕΣΠΑ

Σ2728

48.726.297

58.858.7
99

ΕΣΠΑ

ΕΚΣ

Σ1608

Σ1386

20,80%

240

Ϊκταςη περιοχών για τισ οπούεσ απαιτεύται η
αξιολϐγηςη και διαχεύριςη του κινδϑνου πλημμυρών και η εφαρμογό μϋτρων τησ Οδηγύασ
2007/60/ΕΚ
Μεύωςη αερύων θερμοκηπύου ωσ αποτϋλεςμα
των δρϊςεων των ςτϐχων των Προγραμμϊτων Ε..Π.Α

21,84%

Ποςοςτϐ επιχειρόςεων που ανϋπτυξαν καινοτϐμα προώϐντα και διαδικαςύεσ

1400

Ωτομα
περιθωριοποιημϋνων
ομϊδων/κοινοτότων που ωφελοϑνται απϐ υπηρεςύεσ κοινωνικόσ ϋνταξησ που παρϋχονται μϋςω one
stop shops και Κϋντρων Κοινοτότων

Αριθμόσ
πρωτοκόλλου

17/oικ.354
/ΕΤΕΚΣ/2
9.05.2017

10506/
ΕΤΑ
121/
27.01.2017

43988/
EΤΑ
826/
21.04.2016
48360/
EΤΑ
921/
10.05.2016
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Επιχειρηςιακό
Πρόγραμμα

Σαμεύο

Κωδικόσ
δεύκτη

Ωξονασ Προτεραιότητασ

Κατηγορύα Περιφϋρειασ/ Περιφϋρεια

Σιμό βϊςησ

8
ΠΕΠ ΚΡΗΣΗ

ΕΚΣ

ΕΣΠΑ
ΠΕΠ ΝΟΣΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ

Ονομαςύα δεύκτη

25

υμμετϋχοντεσ που αποδεςμεϑονται απϐ τη
φροντύδα εξαρτημϋνων ατϐμων και που δραςτηριοποιοϑνται ςε αναζότηςη εργαςύασ, που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ
τησ αυτοαπαςχϐληςησ, ό που διατηροϑν τη θϋςη
εργαςύασ τουσ, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ

Δεύκτεσ ςε
αντικατϊςταςη του Σ3125

Σ3515

4,60%

5,40%

Ποςοςτϐ ςχολεύων που παρϋχουν υπηρεςύεσ
εξειδικευμϋνησ εκπαιδευτικόσ ςτόριξησ ςε μαθητϋσ ΑΜΕΑ

0

4

Αριθμϐσ δομών που προςφϋρουν βελτιωμϋνεσ/διευρυμϋνεσ υπηρεςύεσ

48.726.297

58.858.7
99

Μεύωςη αερύων θερμοκηπύου ωσ αποτϋλεςμα
των δρϊςεων των ςτϐχων των Προγραμμϊτων Ε..Π.Α
Πληθυςμϐσ που εξυπηρετεύται με νερϐ κατϊλληλο για ανθρώπινη κατανϊλωςη
Ποςοςτϐ δαςικών εκτϊςεων τησ Περιφϋρειασ
που προςτατεϑονται

ΕΣΠΑ

Σ3531

48.265.500

65.671.5
00

ΕΣΠΑ

Σ3510

1.591,4

1.591,4

0
ΠΕΠ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ

Σιμό
ςτόχου

ΕΚΣ

3

Δεύκτεσ ςε
αντικατϊςταςη του
Σ2436
4%

5%

0

5

υμμετϋχοντεσ που αποδεςμεϑονται απϐ τη
φροντύδα εξαρτημϋνων ατϐμων και που δραςτηριοποιοϑνται ςε αναζότηςη εργαςύασ, που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ
τησ αυτοαπαςχϐληςησ, ό που διατηροϑν τη θϋςη
εργαςύασ τουσ, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ
Ποςοςτϐ ςχολεύων που παρϋχουν υπηρεςύεσ
εξειδικευμϋνησ εκπαιδευτικόσ ςτόριξησ ςε μαθητϋσ ΑΜΕΑ

Αριθμόσ
πρωτοκόλλου

17/oικ.354
/ΕΤΕΚΣ/2
9.05.2017

10510/
ΕΤΑ
122/
27.01.2017

17/oικ.354
/ΕΤΕΚΣ/2
9.05.2017

Αριθμϐσ δομών που προςφϋρουν βελτιωμϋνεσ/διευρυμϋνεσ υπηρεςύεσ
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Επιχειρηςιακό
Πρόγραμμα

Σαμεύο

ΠΑΝ

ΠΑΝ

ΠΑΝ

Κωδικόσ
δεύκτη

Ωξονασ Προτεραιότητασ

Κατηγορύα Περιφϋρειασ/ Περιφϋρεια

CR07

Σιμό
ςτόχου

Ονομαςύα δεύκτη

75%

Οικονομικϊ μη ενεργού ςυμμετϋχοντεσ που βρύςκονται εκτϐσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ, οι οπούοι ολοκληρώνουν την παρϋμβαςη που υποςτηρύζεται απϐ την ΠΑΝ

25%

Οικονομικϊ μη ενεργού ςυμμετϋχοντεσ που βρύςκονται εκτϐσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ, που
ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, που
αποκτοϑν εξειδύκευςη ό που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ

0

30%

Οικονομικϊ μη ενεργού ςυμμετϋχοντεσ που βρύςκονται εκτϐσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ, οι οπούοι λαμβϊνουν προςφορϊ εργαςύασ, ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ, μαθητεύασ ό πρακτικόσ ϊςκηςησ αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ
τουσ

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

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

Σιμό βϊςησ

0

CR09

0

CR08

ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΜ

Α.Π. 6
ΕΚΣ

Σ4901
Α.Π. 8
Α.Π. 9
Α.Π. 7

ΕΚΣ

Σ4907
Α.Π. 8
Α.Π. 9
Α.Π. 7

ΕΚΣ

ΕΠ ΑΝΕΚ

ΕΣΠΑ

Σ4909

Σ4207

Α.Π. 8
Α.Π. 9
Α.Π. 1

ΛΑΠ
ΠΜ
ΠΑΠ
τ. Ελλϊδα
Ν. Αιγαύο
ΛΑΠ
ΠΜ
ΠΑΠ
τ. Ελλϊδα
Ν. Αιγαύο
ΛΑΠ
ΠΜ
ΠΑΠ
τ. Ελλϊδα
Ν. Αιγαύο
ΛΑΠ

Αριθμόσ
πρωτοκόλλου

48367/
EΤΑ
922/
10.05.2016

Αριθμϐσ ςχολεύων ςτα οπούα το ποςοςτϐ ΠΕ
μειώθηκε κατϊ τουλϊχιςτον 20% του αρχικοϑ

Ποςοςτϐ φοιτητών που πραγματοποιοϑν την
πρακτικό τουσ ϊςκηςη ςε επιχειρόςεισ

130424/
EΤΑ
2588/
08.12.2016

Ποςοςτϐ ωφελουμϋνων που ςυμμετϋχουν ςε
προγρϊμματα μαθητεύασ ςτο ςϑνολο των μαθητών / ςπουδαςτών / αποφούτων ΕΠΑΛ, ΕΚ, ΙΕΚ
κλπ
Ποςοςτϐ καινοτϐμων επιχειρόςεων επύ του ςυ-

43990/
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Επιχειρηςιακό
Πρόγραμμα

Σαμεύο

Κωδικόσ
δεύκτη

Ωξονασ Προτεραιότητασ

Α.Π. 1

Κατηγορύα Περιφϋρειασ/ Περιφϋρεια
ΠΜ
ΠΑΠ

Σιμό βϊςησ

Σιμό
ςτόχου

52,20%
53,60%

57,40%
59,00%

τ. Ελλϊδα

55,10%

60,60%

Ν. Αιγαύο

48,30%

53,10%

ΕΚΣ

Σ4221

0

6

ΕΚΣ

Σ4225

4

7

Ονομαςύα δεύκτη
νϐλου

Αριθμόσ
πρωτοκόλλου
EΤΑ
827/
21.04.2016

ϑμφωνα ςυνεργαςύασ μεταξϑ επιχειρόςεων και
εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων/ φορϋων, για εφαρμογό προγραμμϊτων ςπουδών
Ϊργα που καταλόγουν ςε ρυθμύςεισ που εφαρμϐζονται

* Φωρύσ ex ante τιμό βϊςησ (δεν νοεύται με βϊςη την φραςτικό διατϑπωςη του δεύκτη)
**Δεν τύθεται τιμό βϊςησ, καθϐτι η υφιςτϊμενη κατϊςταςη δεν αντιςτοιχεύ ςτην ςτϐχευςη του δεύκτη εκροών (π.χ. δεν υφύςτανται ΕΚ, απ' ϐπου αναμϋνονται πολϑ ςημαντικϋσ
εκροϋσ μαθητεύασ).
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12. ΟΡΙΜΟΙ ΚΟΙΝΨΝ ΔΕΙΚΣΨΝ ΣΟΤ ΕΣΠΑ/Σ.. (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΟΤ ΚΑΝ. ΕΕ 1301/2013, 1300/2013,1299/2013)

CO01

Παραγωγικό επϋνδυςη: Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ενιςχϑονται

CO02

Παραγωγικό επϋνδυςη: Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ

CO03

Παραγωγικό επϋνδυςη: Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν οικονομικό ςτόριξη πλην των
επιχορηγόςεων

CO04

Παραγωγικό επϋνδυςη: Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που λαμβϊνουν μη οικονομικό ςτόριξη

Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη οποιαςδόποτε μορφόσ απϐ το ΕΣΠΑ (εύτε η ςτόριξη αφορϊ κρατικό ενύςχυςη εύτε ϐχι).
Επιχεύρηςη: Οργανιςμϐσ που παρϊγει αγαθϊ ό υπηρεςύεσ για την ικανοπούηςη των αναγκών τησ αγορϊσ προκειμϋνου να αποκτόςει
κϋρδοσ
υγκεκριμϋνα, βϊςει του Κανονιςμοϑ 651/2014 ωσ επιχεύρηςη θεωρεύται κϊθε οντϐτητα, ανεξϊρτητα απϐ τη νομικό τησ μορφό, που
αςκεύ οικονομικό δραςτηριϐτητα. ε αυτϋσ περιλαμβϊνονται ειδικϐτερα αυτοαπαςχολοϑμενα ϊτομα και οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ
που αςκοϑν βιοτεχνικό ό ϊλλη δραςτηριϐτητα, καθώσ και προςωπικϋσ εταιρεύεσ ό ενώςεισ προςώπων που αςκοϑν τακτικϊ μια οικονομικό δραςτηριϐτητα.
ημειώνεται ϐτι οι Δεύκτεσ CO01-CO05 μετροϑν τον αριθμϐ των επιχειρόςεων και η πολλαπλό μϋτρηςη θα πρϋπει να εξαλειφθεύ (π.χ.
μύα επιχεύρηςη που λαμβϊνει επιχορόγηςη περιςςϐτερεσ απϐ μια φορϊ, προςμετρεύται ωσ μύα επιχεύρηςη που λαμβϊνει επιχορόγηςη). Ο ΑΥΜ αποτελεύ το ςτοιχεύο αναφορϊσ με βϊςη το οπούο γύνεται η αποφυγό τησ πολλαπλόσ μϋτρηςησ των επιχειρόςεων που
επιχορηγοϑνται.
ημειώνεται ϐτι το ϊθροιςμα των Δεικτών CO02, CO03, CO04 μπορεύ να εύναι μεγαλϑτερο απϐ την τιμό του Δεύκτη CO01 ςτισ περιπτώςεισ ϐπου οι επιχειρόςεισ λαμβϊνουν διαφορετικϋσ μορφϋσ ςτόριξησ ό ςυνδυαςμϐ αυτών.
Ο Δεύκτησ CO01 θα πρϋπει να χρηςιμοποιεύται απϐ κοινοϑ με τουσ Δεύκτεσ CO28 και CO29 για καινοτομύα ςτισ επιχειρόςεισ.
Ο δεύκτησ χρηςιμοποιεύται επύςησ ϐταν η ςτόριξη δύνεται για μϋτρα ενεργειακόσ αποδοτικϐτητασ ςτισ επιχειρόςεισ.
Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη ςε μορφό μη επιςτρεπτϋασ ϊμεςησ χρηματοδοτικόσ ςτόριξησ (ότοι επιχορηγόςεισ) με
την προϒπϐθεςη τησ ολοκλόρωςησ των ϋργων.
Τποςϑνολο του Δεύκτη CO01 «Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη».
ημειώνεται ϐτι οι Δεύκτεσ CO01-CO05 μετροϑν τον αριθμϐ των επιχειρόςεων και η πολλαπλό μϋτρηςη θα πρϋπει να εξαλειφθεύ. Ο
ΑΥΜ θα αποτελϋςει τον μοναδικϐ αριθμϐ για την αποφυγό των πολλαπλών μετρόςεων ςτην περύπτωςη των επιχειρόςεων.
Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν χρηματοδοτικό ςτόριξη που δεν ϋχει τη μορφό επιχορόγηςησ ϐπωσ δϊνειο, επιδϐτηςη επιτοκύου, εγγυόςεισ πύςτωςησ, επιχειρηματικϐ κεφϊλαιο ό ϊλλα χρηματοδοτικϊ εργαλεύα.
Τποςϑνολο του Δεύκτη CO01 «Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη».
ημειώνεται ϐτι οι Δεύκτεσ CO01-CO05 μετροϑν τον αριθμϐ των επιχειρόςεων και η πολλαπλό μϋτρηςη θα πρϋπει να εξαλειφθεύ. Ο
ΑΥΜ αποτελεύ το ςτοιχεύο αναφορϊσ με βϊςη το οπούο γύνεται η αποφυγό τησ πολλαπλόσ μϋτρηςησ των επιχειρόςεων που επιχορηγοϑνται..
Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνει ςτόριξη η οπούα δεν περιλαμβϊνει ϊμεςο οικονομικϐ ϐφελοσ (καθοδόγηςη, ςυμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ, θερμοκοιτύδεσ επιχειρόςεων κλπ). Σο επιχειρηματικϐ κεφϊλαιο θεωρεύται χρηματοδοτικό ςτόριξη.
Τποςϑνολο του Δεύκτη CO01 «Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη».
Για παρϊδειγμα:
- Αν μύα θερμοκοιτύδα επιχειρόςεων λϊβει ςτόριξη (επιχορόγηςη) για τη δημιουργύα και φιλοξενύα 5 επιχειρόςεων, τϐτε ο δεύκτησ
CO04 θα λϊβει την τιμό 5. Η θερμοκοιτύδα δεν προςμετρϊται ςτην τιμό του δεύκτη.
- Αμ μύα επιχεύρηςη λϊβει ϋνα κουπϐνι για κατϊρτιςη και μια επιχορόγηςη για κατϊρτιςη, τϐτε η επιχορόγηςη προςμετρϊται ςτο δεύκτη CO02 (CO02=1) και το κουπϐνι ςτο δεύκτη CO04 (CO04=1).
ημειώνεται ϐτι οι Δεύκτεσ CO01-CO05 μετροϑν τον αριθμϐ των επιχειρόςεων και η πολλαπλό μϋτρηςη θα πρϋπει να εξαλειφθεύ. Ο
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CO05

Παραγωγικό επϋνδυςη: Αριθμϐσ νϋων επιχειρόςεων που ενιςχϑονται

CO06

Παραγωγικό επϋνδυςη: Ιδιωτικϋσ επενδϑςεισ που
αντιςτοιχοϑν ςε δημϐςια ςτόριξη επιχειρόςεων
(επιχορηγόςεισ)

CO07

Παραγωγικό επϋνδυςη: Ιδιωτικϋσ επενδϑςεισ που
αντιςτοιχοϑν ςε δημϐςια ςτόριξη επιχειρόςεων
(ϐχι επιχορηγόςεισ)

CO08

Παραγωγικό επϋνδυςη: Αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ
ςε επιχειρόςεισ που ενιςχϑονται

ΑΥΜ αποτελεύ το ςτοιχεύο αναφορϊσ με βϊςη το οπούο γύνεται η αποφυγό τησ πολλαπλόσ μϋτρηςησ των επιχειρόςεων που επιχορηγοϑνται..
Αριθμϐσ επιχειρόςεων που δημιουργόθηκαν λαμβϊνοντασ χρηματοδοτικό ενύςχυςη ό ςτόριξη (ςυμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ, καθοδόγηςη κλπ) απϐ το ΕΣΠΑ (π.χ. μϋςα χρηματοοικονομικόσ τεχνικόσ) ό μονϊδων/δομών παροχόσ ςτόριξησ ςτισ επιχειρόςεισ που χρηματοδοτόθηκαν απϐ το ΕΣΠΑ (π.χ. θερμοκοιτύδεσ επιχειρόςεων). Η επιχεύρηςη που δημιουργεύται δεν υπόρχε τρύα χρϐνια πριν απϐ την
ϋναρξη του ϋργου, αλλϊ η Διαχειριςτικό Αρχό ό η Εθνικό νομοθεςύα μπορεύ να ορύςει μικρϐτερο ό μεγαλϑτερο χρονικϐ ϐριο για τον
οριςμϐ μιασ επιχεύρηςησ ωσ νϋα και πϊντα ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτον Γενικϐ Απαλλακτικϐ Κανονιςμϐ (ΓΑΚ 651/2014). Μύα επιχεύρηςη δεν θεωρεύται νϋα, εϊν αλλϊξει μϐνο η νομικό τησ μορφό.
Τποςϑνολο του Δεύκτη CO01 «Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη».
Ο Δεύκτησ CO05 θα πρϋπει να χρηςιμοποιεύται και ςτισ περιπτώςεισ δημιουργύασ επιχειρόςεων και μϋτρων καινοτομύασ, εϊν ο ςτϐχοσ
εύναι να δημιουργηθοϑν ό να υποςτηριχθοϑν νϋεσ επιχειρόςεισ (π.χ. επιχειρόςεισ ϋνταςησ γνώςησ, τεχνολογικών νεοφυών επιχειρόςεων).
ημειώνεται ϐτι οι Δεύκτεσ CO01-CO05 μετροϑν τον αριθμϐ των επιχειρόςεων και η πολλαπλό μϋτρηςη θα πρϋπει να εξαλειφθεύ. Ο
ΑΥΜ αποτελεύ το ςτοιχεύο αναφορϊσ με βϊςη το οπούο γύνεται η αποφυγό τησ πολλαπλόσ μϋτρηςησ των επιχειρόςεων που επιχορηγοϑνται..
υνολικό αξύα ιδιωτικόσ ςυμμετοχόσ ςε χρηματοδοτοϑμενα ϋργα που θεωροϑνται κρατικό ενύςχυςη, ϐταν η ςτόριξη εύναι με τη μορφό επιχορόγηςησ (Βλϋπε Κοινϐ Δεύκτη CO02 «Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν επιχορηγόςεισ»), ςυμπεριλαμβϊνοντασ και τα μη
επιλϋξιμα τμόματα του ϋργου.
υνολικό αξύα ιδιωτικόσ ςυμμετοχόσ ςε χρηματοδοτοϑμενα ϋργα που θεωροϑνται κρατικό ενύςχυςη, ϐταν η μορφό ςτόριξησ εύναι
διαφορετικό απϐ επιχορόγηςη (Βλϋπε Κοινϐ δεύκτη CO03 «Αριθμϐσ επιχειρόςεων που λαμβϊνουν χρηματοδοτικό υποςτόριξη που δεν
ϋχει τη μορφό επιχορόγηςησ», ςυμπεριλαμβϊνοντασ και τα μη επιλϋξιμα τμόματα του ϋργου.
Μεικτϋσ νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ ςε υποςτηριζϐμενεσ επιχειρόςεισ ςε ιςοδϑναμα πλόρουσ απαςχϐληςησ. Επύ τησ ουςύασ αποτελεύ ϋναν
δεύκτη που μετριϋται πριν και μετϊ την ολοκλόρωςη του ϋργου, ο οπούοσ υπολογύζει το μϋροσ τησ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ που εύναι
ϊμεςη ςυνϋπεια τησ ολοκλόρωςησ του ϋργου (οι εργαζϐμενοι που απαςχολόθηκαν για την υλοπούηςη του ϋργου δεν προςμετροϑνται). Οι ανϊγκεσ ςε θϋςεισ εργαςύασ πρϋπει να καλυφθοϑν (οι υφιςτϊμενεσ κενϋσ θϋςεισ δεν προςμετροϑνται) και να αυξόςουν το
ςυνολικϐ αριθμϐ απαςχολοϑμενων ςτην επιχεύρηςη.
Εϊν η ςυνολικό απαςχϐληςη ςτην επιχεύρηςη δεν αυξϊνεται, η τιμό του δεύκτη εύναι μηδϋν. Θεωρεύται ωσ διατόρηςη των υφιςτϊμενων θϋςεων εργαςύασ και ϐχι ωσ αϑξηςη τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ. Οι διαςφαλιςμϋνεσ θϋςεισ εργαςύασ δεν προςμετροϑνται ςτο
δεύκτη.
Μεικτϋσ θϋςεισ εργαςύασ: Μεικτϋσ θεωροϑνται ϐλεσ οι θϋςεισ εργαςύασ που δημιουργοϑνται ανεξαρτότωσ του αν ο εργαζϐμενοσ
προϋρχεται απϐ το εςωτερικϐ τησ οργανιςμοϑ (π.χ. εςωτερικό μετακύνηςη) ό ϋξω απϐ τον οργανιςμϐ, αρκεύ να ςυνειςφϋρει ϊμεςα
ςτην αϑξηςη των ςυνολικών θϋςεων εργαςύασ. την περύπτωςη εςωτερικόσ μετακύνηςησ απαραύτητη προϒπϐθεςη για να θεωρηθεύ η
θϋςη που καλϑφθηκε με τη μετακύνηςη ωσ νϋα θϋςη εργαςύα, εύναι να καλυφθεύ και εκεύνη η θϋςη απϐ ϐπου μετακινόθηκε ο εργαζϐμενοσ. Ο δεύκτησ θα πρϋπει να χρηςιμοποιεύται αν η αϑξηςη ςτην απαςχϐληςη μπορεύ εϑλογα να αποδοθεύ ςτη ςτόριξη.
Ιςοδϑναμα πλόρουσ απαςχϐληςησ: Οι θϋςεισ εργαςύασ μπορεύ να εύναι πλόρουσ απαςχϐληςησ, μερικόσ απαςχϐληςησ ό εποχικϋσ. Οι
εποχικϋσ και οι μερικόσ απαςχϐληςησ θϋςεισ εργαςύασ θα πρϋπει να μετατρϋπονται ςε ιςοδϑναμα πλόρουσ απαςχϐληςησ.
Σο Ιςοδϑναμο Πλόρουσ Απαςχϐληςησ (ΙΠΑ) εκφρϊζει το ςυνολικϐ χρϐνο που εργϊςτηκε ϋνα ϊτομο κατϊ τη διϊρκεια ενϐσ ϋτουσ και
υπολογύζεται ςυγκρύνοντασ τον πραγματικϐ χρϐνο απαςχϐληςησ ενϐσ εργαζϐμενου με το χρϐνο πλόρουσ απαςχϐληςησ. Σο ΙΠΑ εκφρϊζει με ςυγκρύςιμο τρϐπο τον πραγματικϐ χρϐνο εργαςύασ κϊθε απαςχολοϑμενου και μπορεύ κατϊ ςυνϋπεια να αθροιςτεύ ανϊ κλϊ-
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CO09

Βιώςιμοσ Σουριςμϐσ: Αϑξηςη του αναμενϐμενου
αριθμοϑ επιςκϋψεων ςε ενιςχυϐμενεσ τοποθεςύεσ
πολιτιςτικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ και πϐλουσ
ϋλξησ επιςκεπτών

CO10

Τποδομό ΣΠΕ: Πρϐςθετα νοικοκυριϊ με πρϐςβαςη ςε ευρυζωνικϊ δύκτυα με ταχϑτητα τουλϊχιςτον 30 Mbps

CO11
CO11a

ιδηροδρομικϋσ μεταφορϋσ: υνολικϐ μόκοσ νϋων
ςιδηροδρομικών γραμμών
ιδηροδρομικϋσ μεταφορϋσ: υνολικϐ μόκοσ νϋων
ςιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οπούων: ΔΕΔ-Μ

CO12

ιδηροδρομικϋσ μεταφορϋσ: υνολικϐ μόκοσ ανακαταςκευαςμϋνων ό αναβαθμιςμϋνων ςιδηροδρομικών γραμμών

CO12a

ιδηροδρομικϋσ μεταφορϋσ: υνολικϐ μόκοσ ανακαταςκευαςμϋνων ό αναβαθμιςμϋνων ςιδηρο-

δο, περιφϋρεια, χώρα κλπ.
Σο πρϐτυπο ΙΠΑ που θα χρηςιμοποιηθεύ εύναι οι Ετόςιεσ Μονϊδεσ Εργαςύασ (ΕΜΕ). Ϊνασ εργαζϐμενοσ πλόρουσ απαςχϐληςησ λογύζεται ωσ 1 ΕΜΕ (λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι ωσ χρϐνοσ πλόρουσ απαςχϐληςησ ορύζονται οι 8 ώρεσ εργαςύασ ανϊ ημϋρα και οι 5 ημϋρεσ εργαςύασ ανϊ εβδομϊδα, δηλ. 40 ώρεσ εργαςύασ ανϊ εβδομϊδα). Για τον υπολογιςμϐ των ΕΜΕ ϋχει αναπτυχθεύ ςχετικϐ φϑλλο excel απϐ
την ΕΤΚΕ.
Διϊρκεια θϋςεων εργαςύασ: Oι θϋςεισ εργαςύασ προςδοκϊται να εύναι μϐνιμεσ, δηλαδό να διαρκοϑν μύα λογικϊ μακρϊ χρονικό περύοδο
που εξαρτϊται απϐ βιομηχανικϊ και τεχνολογικϊ χαρακτηριςτικϊ. Οι εποχικϋσ θϋςεισ εργαςύασ θα πρϋπει να εύναι επαναλαμβανϐμενεσ. Για τισ επιχειρόςεισ που χρεοκϐπηςαν η αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ θεωρεύται μηδενικό.
Φρϐνοσ ςυλλογόσ ςτοιχεύων: Σα δεδομϋνα ςυλλϋγονται πριν την ϋναρξη του ϋργου και μετϊ την ολοκλόρωςό του. Οι Διαχειριςτικϋσ
Αρχϋσ εύναι ελεϑθερεσ να ορύςουν το ακριβϋσ χρονικϐ διϊςτημα ςυλλογόσ των ςτοιχεύων. Η χρηςιμοπούηςη μϋςου ϐρου απαςχϐληςησ
εύναι προτιμϐτερη απϐ τη χρηςιμοπούηςη ςτοιχεύων απαςχϐληςησ ςε ςυγκεκριμϋνεσ ημερομηνύεσ.
Η εκ των προτϋρων εκτιμώμενη αϑξηςη ςε αριθμϐ επιςκϋψεων ςε μύα τοποθεςύα τον επϐμενο χρϐνο απϐ την ολοκλόρωςη του ϋργου.
Ιςχϑει για βελτιώςεισ ςε τοποθεςύεσ που ςτοχεϑουν να προςελκϑςουν και να υποδϋχονται επιςκϋπτεσ ςτο πλαύςιο του βιώςιμου τουριςμοϑ. Περιλαμβϊνει περιοχϋσ με ό χωρύσ προηγοϑμενη τουριςτικό δραςτηριϐτητα (π.χ. φυςικϊ πϊρκα ό κτύρια που μετατρϊπηκαν
ςε μουςεύα). Ϊνασ επιςκϋπτησ μπορεύ να κϊνει πολλαπλϋσ επιςκϋψεισ. Για μύα ομϊδα επιςκεπτών μετρώνται τϐςεσ επιςκϋψεισ ϐςα
εύναι τα μϋλη τησ ομϊδασ. Οι Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ καθορύζουν την μεθοδολογύα για την εκτύμηςη του αναμενϐμενου αριθμοϑ επιςκϋψεων που μπορεύ να βαςιςτεύ ςε ανϊλυςη ζότηςησ.
Αριθμϐσ νοικοκυριών με πρϐςβαςη ςτο διαδύκτυο με ταχϑτητα τουλϊχιςτον 30 Mbps και τα οπούα πριν εύχαν πρϐςβαςη ςτο διαδύκτυο με χαμηλϐτερη ταχϑτητα ό δεν εύχαν καθϐλου πρϐςβαςη. Η δυνατϐτητα πρϐςβαςησ θα πρϋπει να εύναι ϊμεςη ςυνϋπεια τησ ςτόριξησ.
Ο δεύκτησ μετρϊει νοικοκυριϊ με δυνατϐτητα πρϐςβαςησ και ϐχι το αν οι ϊνθρωποι που ζουν ςτα νοικοκυριϊ πραγματικϊ ϋχουν επιλϋξει να εύναι ςυνδεδεμϋνοι ςτο διαδύκτυο ό ϐχι.
Ο ςτϐχοσ επύτευξησ των 30 Mbps εύναι ςε ςυνϋργεια με τη ςτρατηγικό «Ευρώπη 2020». Βλϋπε COM (2010)245 «Μύα ψηφιακό ατζϋντα
για την Ευρώπη».
Μόκοσ ςιδηροδρομικών γραμμών που καταςκευϊζονται απϐ το ϋργο εκεύ που δεν υπόρχε πριν ςιδηροδρομικό γραμμό.
υμπεριλαμβϊνεται και ο Προαςτιακϐσ ιδηρϐδρομοσ ςτον υπολογιςμϐ του δεύκτη.
υνολικϐ μόκοσ νϋασ ςιδηροδρομικόσ γραμμόσ εντϐσ ΔΕΔ-Μ.
υμπεριλαμβϊνεται και ο Προαςτιακϐσ ιδηρϐδρομοσ ςτον υπολογιςμϐ του δεύκτη.
Μόκοσ ςιδηροδρομικών γραμμών των οπούων η ποιϐτητα ό η μεταφορικό ικανϐτητα ϋχει βελτιωθεύ. Αυτϐ μπορεύ να περιλαμβϊνει
ηλεκτροδϐτηςη, μετατροπό μονόσ ςιδηροδρομικόσ γραμμόσ ςε διπλό ςιδηροδρομικό γραμμό, αϑξηςη τησ πιθανόσ ταχϑτητασ ςτο
δύκτυο ό οποιονδόποτε ςυνδυαςμϐ αυτών, με εξαύρεςη την εγκατϊςταςη ςυςτόματοσ ςόμανςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ διαςφϊλιςησ τησ ςυμβατϐτητασ με το ERTMS - Ευρωπαώκϐ ϑςτημα Διαχεύριςησ ιδηροδρομικόσ Κυκλοφορύασ). Η λογικό εύναι να εξαιρεθοϑν τα ςυςτόματα ςόμανςησ απϐ τον υπολογιςμϐ του δεύκτη καθώσ ςτρεβλώνουν την τιμό του. Σα ςυςτόματα ςόμανςησ θα πρϋπει
να αντιμετωπύζονται ωσ ϋνασ διακριτϐσ ειδικϐσ δεύκτησ προγρϊμματοσ.
υμπεριλαμβϊνεται και ο Προαςτιακϐσ ιδηρϐδρομοσ ςτον υπολογιςμϐ του δεύκτη.

υνολικϐ μόκοσ ανακαταςκευαςμϋνησ ό αναβαθμιςμϋνησ ςιδηροδρομικόσ γραμμόσ εντϐσ ΔΕΔ-Μ.
υμπεριλαμβϊνεται και ο Προαςτιακϐσ ιδηρϐδρομοσ ςτον υπολογιςμϐ του δεύκτη.
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δρομικών γραμμών, εκ των οπούων: ΔΕΔ-Μ

CO13

Οδικϐ δύκτυο: υνολικϐ μόκοσ νϋων δρϐμων

CO13a

Οδικϐ δύκτυο: υνολικϐ μόκοσ νϋων δρϐμων, εκ
των οπούων: ΔΕΔ-Μ

CO14

Οδικϐ δύκτυο: υνολικϐ μόκοσ ανακαταςκευαςμϋνων ό αναβαθμιςμϋνων δρϐμων

CO14a

Οδικϐ δύκτυο: υνολικϐ μόκοσ ανακαταςκευαςμϋνων ό αναβαθμιςμϋνων δρϐμων, εκ των οπούων:
ΔΕΔ-Μ

Μόκοσ οδικοϑ δικτϑου (ςε χιλιϐμετρα) που καταςκευϊςτηκε απϐ το ϋργο ϐπου:
● δεν υπόρχε δρϐμοσ πριν
ό
● ωσ ςυνϋπεια τησ ολοκλόρωςησ του ϋργου, βελτιώνεται η μεταφορικό ικανϐτητα και η ποιϐτητα του υφιςτϊμενου τοπικοϑ ό δευτερεϑοντοσ οδικοϑ δικτϑου και το οπούο κατατϊςςεται ςε υψηλϐτερη ταξινϐμηςη (π.χ. εθνικϐ δύκτυο ό ιςοδϑναμο). ε αυτό την περύπτωςη, το οδικϐ δύκτυο δεν μπορεύ να μετρηθεύ με τον Δεύκτη CO14 «υνολικϐ μόκοσ ανακαταςκευαςμϋνων ό αναβαθμιςμϋνων οδών».
υνολικϐ μόκοσ νϋου οδικοϑ δικτϑου εντϐσ ΔΕΔ-Μ
Μόκοσ οδικοϑ δικτϑου ϐπου η μεταφορικό ικανϐτητα ό η ποιϐτητα του οδικοϑ δικτϑου (ςυμπεριλαμβανομϋνων των προτϑπων αςφϊλειασ) βελτιώθηκε.
Εϊν η αναβϊθμιςη εύναι τϐςο ςημαντικό ώςτε να πληρού τισ προϒποθϋςεισ νϋου δρϐμου, θα μετριϋται με τον Δεύκτη CO13 «υνολικϐ
μόκοσ οδικοϑ δικτϑου» και ϐχι με τον Δεύκτη CO14.
υνολικϐ μόκοσ ανακαταςκευαςμϋνου ό αναβαθμιςμϋνου οδικοϑ δικτϑου εντϐσ ΔΕΔ-Μ.

Μόκοσ γραμμών Μετρϐ και Σραμ που καταςκευϊςτηκαν ό αναβαθμύςτηκαν. Η παρεχϐμενη υπηρεςύα κατϊ μόκοσ των αναβαθμιςμϋνων γραμμών θα πρϋπει να ϋχει βελτιωθεύ ςημαντικϊ ωσ ςυνϋπεια τησ ολοκλόρωςησ του ϋργου.
CO15

Αςτικϋσ ςυγκοινωνύεσ: υνολικϐ μόκοσ νϋων ό
βελτιωμϋνων γραμμών τραμ και μετρϐ

CO16

Εςωτερικϋσ πλωτϋσ οδού: υνολικϐ μόκοσ νϋων ό
βελτιωμϋνων εςωτερικών πλωτών οδών

Μόκοσ εςωτερικόσ ναυςιπλοϏασ με νϋα ό βελτιωμϋνη ικανϐτητα πλοόγηςησ. Η βελτύωςη μπορεύ να αφορϊ βελτιωμϋνη μεταφορικό
ικανϐτητα ό θϋματα αςφαλεύασ.

CO17

τερεϊ απϐβλητα: Πρϐςθετη δυναμικϐτητα ανακϑκλωςησ αποβλότων

Ετόςια δυναμικϐτητα νϋων εγκαταςτϊςεων ανακϑκλωςησ αποβλότων. Περιλαμβϊνει επύςησ την επϋκταςη υπαρχϐντων εγκαταςτϊςεων.

ίδρευςη: Πρϐςθετοσ πληθυςμϐσ που εξυπηρετεύται απϐ βελτιωμϋνη παροχό νεροϑ

Αριθμϐσ ατϐμων με πρϐςβαςη ςε πϐςιμο νερϐ μϋςω του δικτϑου ϑδρευςησ, λϐγω τησ αϑξηςησ τησ παραγωγόσ πϐςιμου νεροϑ ό τησ
αϑξηςησ τησ μεταφορικόσ ικανϐτητασ ωσ ςυνϋπεια του ϋργου
Ο δεύκτησ περιλαμβϊνει και τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του πϐςιμου νεροϑ.
Περιλαμβϊνει ϋργα ανακαταςκευόσ, αλλϊ εξαιρεύ ϋργα που ςκοπεϑουν να δημιουργόςουν/ βελτιώςουν ςυςτόματα ϊρδευςησ.
Αφορϊ ϊτομα τα οπούα πριν δεν όταν ςυνδεδεμϋνα ό εξυπηρετοϑνταν απϐ κατώτερησ ποιϐτητασ δύκτυο ϑδρευςησ.
Ο δεύκτησ καλϑπτει ϊτομα ςε νοικοκυριϊ με πραγματικό (ϐχι εν δυνϊμει) ςϑνδεςη με το ςϑςτημα ϑδρευςησ.

CO18
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CO19

Επεξεργαςύα λυμϊτων: Πρϐςθετοσ πληθυςμϐσ
που εξυπηρετεύται απϐ βελτιωμϋνη επεξεργαςύα
λυμϊτων

CO20

Πρϐληψη και διαχεύριςη κινδϑνων: Πληθυςμϐσ
που ωφελεύται απϐ αντιπλημμυρικϊ μϋτρα

CO21
CO22

Πρϐληψη και διαχεύριςη κινδϑνων: Πληθυςμϐσ
που ωφελεύται απϐ μϋτρα δαςικόσ πυροπροςταςύασ
Αποκατϊςταςη του εδϊφουσ: υνολικό επιφϊνεια
αποκατεςτημϋνου εδϊφουσ

CO23

Υϑςη και βιοποικιλϐτητα: Επιφϊνεια οικοτϐπων
που ενιςχϑονται με ςτϐχο να αποκτόςουν καλϑτερο καθεςτώσ διατόρηςησ

CO24

Ϊρευνα και καινοτομύα: Αριθμϐσ νϋων ερευνητών
ςε οντϐτητεσ που ενιςχϑονται

CO25

Ϊρευνα και καινοτομύα: Αριθμϐσ ερευνητών που
εργϊζονται ςε βελτιωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ερευνητικών υποδομών

Αριθμϐσ ατϐμων των οπούων τα λϑματα μεταφϋρονται ςε εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ λυμϊτων μϋςω του δικτϑου μεταφορϊσ των
λυμϊτων, ωσ αποτϋλεςμα τησ αυξημϋνησ ικανϐτητασ επεξεργαςύασ/ μεταφορϊσ λυμϊτων του ϋργου
το δεύκτη περιλαμβϊνεται η βελτύωςη του επιπϋδου επεξεργαςύασ λυμϊτων.
Αφορϊ ϊτομα τα οπούα προηγουμϋνωσ δεν όταν ςυνδεδεμϋνα ό εξυπηρετοϑνταν απϐ εγκαταςτϊςεισ κατώτερησ ποιϐτητασ επεξεργαςύασ λυμϊτων.
Ο δεύκτησ καλϑπτει ϊτομα ςε νοικοκυριϊ με πραγματικό (ϐχι εν δυνϊμει) ςϑνδεςη με το ςϑςτημα επεξεργαςύασ λυμϊτων.
Αριθμϐσ ατϐμων που εκτύθενται ςε κύνδυνο απϐ πλημμϑρεσ ϐπου η επικινδυνϐτητα μειώθηκε ωσ ϊμεςη ςυνϋπεια ενϐσ χρηματοδοτοϑμενου ϋργου. Ωλλα (εκτϐσ πλημμυρών και δαςικών πυρκαγιών) μϋτρα πρϐληψησ κινδϑνου θα μετριοϑνται με τη χρόςη ειδικών
δεικτών ςε κϊθε πρϐγραμμα.
Αριθμϐσ ατϐμων που εκτύθενται ςε κύνδυνο δαςικών πυρκαγιών, ϐπου η επικινδυνϐτητα μειώθηκε ωσ αποτϋλεςμα ενϐσ χρηματοδοτοϑμενου ϋργου. Ωλλα (εκτϐσ πλημμυρών και δαςικών πυρκαγιών) μϋτρα πρϐληψησ κινδϑνου θα μετριοϑνται με τη χρόςη ειδικών
δεικτών ςε κϊθε πρϐγραμμα.
Ϊκταςη γησ που ϋχει αποκαταςταθεύ ό μολυςμϋνη/ εγκαταλελειμμϋνη γη που ϋχει αναγεννηθεύ και εύναι πλϋον διαθϋςιμη για την ανϊπτυξη οικονομικών (με εξαύρεςη τισ μη επιλϋξιμεσ δραςτηριϐτητεσ, π.χ. γεωργύα ό δαςοκομύα) ό κοινοτικών δραςτηριοτότων.
Ϊκταςη αποκατεςτημϋνων ό νϋων περιοχών με ςτϐχο τη βελτύωςη του καθεςτώτοσ διατόρηςησ για τα απειλοϑμενα εύδη. Οι δρϊςεισ
μποροϑν να υλοποιηθοϑν εντϐσ και εκτϐσ των περιοχών Natura 2000, αρκεύ να ςυμβϊλουν ςτη βελτύωςη του καθεςτώτοσ διατόρηςησ
των εν λϐγω ειδών, των ενδιαιτημϊτων ό των οικοςυςτημϊτων για την προςταςύα τησ βιοποικιλϐτητασ και ςτη διατόρηςη των οικοςυςτημικών υπηρεςιών.
Περιοχϋσ οι οπούεσ λαμβϊνουν ςτόριξη κατ' επανϊληψη θα πρϋπει να προςμετροϑνται μϐνο μύα φορϊ.
Μεικτϋσ νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ (που δεν προϒπόρχαν) για την ϊμεςη εναςχϐληςη με δραςτηριϐτητεσ Ε&Α, ςε ιςοδϑναμα πλόρουσ απαςχϐληςησ. Κϊθε θϋςη εργαςύασ θα πρϋπει να αποτελεύ ςυνϋπεια τησ υλοπούηςησ ό ολοκλόρωςησ των ϋργων, θα πρϋπει να καλυφθεύ
(υφιςτϊμενεσ κενϋσ θϋςεισ εργαςύασ δεν προςμετροϑνται) και θα πρϋπει να αυξϊνει το ςυνολικϐ αριθμϐ των ερευνητικών θϋςεων
εργαςύασ ςτον οργανιςμϐ. Προςωπικϐ υποςτόριξησ για Ε&Α (δηλ. θϋςεισ εργαςύασ που δεν ςχετύζονται ϊμεςα με δραςτηριϐτητεσ
Ε&Α) δεν ςυνυπολογύζεται. Ο δεύκτησ εςτιϊζει ςτο απαςχολοϑμενο προςωπικϐ, ενώ η υποςτηριζϐμενη οντϐτητα μπορεύ να εύναι νϋα ό
υφιςτϊμενη.
Μεικτϋσ θϋςεισ εργαςύασ: Μεικτϋσ θεωροϑνται ϐλεσ οι θϋςεισ εργαςύασ που δημιουργοϑνται ανεξαρτότωσ του αν ο εργαζϐμενοσ
προϋρχεται απϐ το εςωτερικϐ τησ οργανιςμοϑ (π.χ. εςωτερικό μετακύνηςη) ό ϋξω απϐ τον οργανιςμϐ, αρκεύ να ςυνειςφϋρει ϊμεςα
ςτην αϑξηςη των ςυνολικών ερευνητικών θϋςεων εργαςύασ. την περύπτωςη εςωτερικόσ μετακύνηςησ απαραύτητη προϒπϐθεςη για
να θεωρηθεύ η θϋςη που καλϑφθηκε με τη μετακύνηςη ωσ νϋα θϋςη εργαςύα, εύναι να καλυφθεύ και εκεύνη η θϋςη απϐ ϐπου μετακινόθηκε ο εργαζϐμενοσ.
Ιςοδϑναμα πλόρουσ απαςχϐληςησ: η εργαςύα μπορεύ να εύναι πλόρησ ό μερικόσ απαςχϐληςησ ό εποχικό. Οι εποχικϋσ και οι μερικόσ
απαςχϐληςησ θϋςεισ εργαςύασ θα πρϋπει να μετατρϋπονται ςε ιςοδϑναμα πλόρουσ απαςχϐληςησ χρηςιμοποιώντασ πρϐτυπα τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Εργαςύασ ό ςτατιςτικϊ ό ϊλλα πρϐτυπα. το πεδύο τησ Ε&Α η διϊρκεια τησ εργαςύασ τεύνει να εύναι μικρϐτερη και
εξαρτϊται κϊθε φορϊ απϐ το υλοποιοϑμενο ϋργο . Οι θϋςεισ εργαςύασ που δημιουργοϑνται για διαφορετικϊ ϋργα θα πρϋπει να προςτύθενται (υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ϐλα τα ϋργα λαμβϊνουν ςτόριξη), και αυτϐ δεν θεωρεύται ϐτι αποτελεύ πολλαπλϐ υπολογιςμϐ.
υνολικϋσ θϋςεισ εργαςύασ ςε ερευνητικϋσ υποδομϋσ που (1) ςυνδϋονται ϊμεςα με δραςτηριϐτητεσ Ε&Α και (2) επηρεϊζονται ϊμεςα
απϐ το ϋργο. Οι θϋςεισ εργαςύασ πρϋπει να καλυφθοϑν (κενϋσ θϋςεισ δεν ςυνυπολογύζονται). Προςωπικϐ υποςτόριξησ για Ε&Α (δηλ.
θϋςεισ εργαςύασ που δεν ςχετύζονται ϊμεςα με δραςτηριϐτητεσ Ε&Α) δεν ςυνυπολογύζεται. Αν απαςχοληθοϑν περιςςϐτεροι ερευνητϋσ
ςτισ εγκαταςτϊςεισ ωσ αποτϋλεςμα του ϋργου, αυξϊνοντασ επομϋνωσ τον αριθμϐ των ερευνητικών θϋςεων εργαςύασ, τϐτε οι νϋεσ
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θϋςεισ προςμετροϑνται (Βλϋπε επύςησ Δεύκτη CO24 «Αριθμϐσ νϋων ερευνητών ςε οντϐτητεσ που ενιςχϑονται»). Δηλαδό αν η βελτύωςη μύασ ερευνητικόσ υποδομόσ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την αϑξηςη του ερευνητικοϑ προςωπικοϑ απϐ 100 ςε 110 ερευνητϋσ, τϐτε το ςϑνολο (110 ερευνητϋσ) θα μετρηθεύ με τον δεύκτη CO25, Ο δεύκτησ CO24 θα προςμετρόςει μϐνο τον αριθμϐ του νϋου ερευνητικοϑ προςωπικοϑ, δηλαδό τουσ 10 ερευνητϋσ.
Οι εγκαταςτϊςεισ μπορεύ να εύναι ιδιωτικϋσ ό δημϐςιεσ. Σο ϋργο πρϋπει να βελτιώςει τισ εγκαταςτϊςεισ ό την ποιϐτητα των μηχανημϊτων, δηλ. δεν εύναι επιλϋξιμη η ςυντόρηςη ό η αντικατϊςταςη χωρύσ ταυτϐχρονη ποιοτικό αναβϊθμιςη τησ εγκατϊςταςησ.
Ιςοδϑναμα πλόρουσ απαςχϐληςησ: η εργαςύα μπορεύ να εύναι πλόρησ ό μερικόσ απαςχϐληςησ ό εποχικό. Οι εποχικϋσ και οι μερικόσ
απαςχϐληςησ θϋςεισ εργαςύασ θα πρϋπει να μετατρϋπονται ςε ιςοδϑναμα πλόρουσ απαςχϐληςησ χρηςιμοποιώντασ πρϐτυπα τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Εργαςύασ ό ςτατιςτικϊ ό ϊλλα πρϐτυπα.
Ο ϐροσ "ερευνητικό υποδομό" προςδιορύζει μύα πολϑ ετερογενό ομϊδα υλικών ό ϊυλων ςτοιχεύων και επομϋνωσ δεν μπορεύ να αποδοθεύ απϐ ϋνα περιοριςμϋνο αριθμϐ φυςικών δεικτών. Η προςϋγγιςη που επιλϋγεται εδώ εύναι να γύνει εςτύαςη ςε μύα μη οικονομικό
διϊςταςη τησ επϋνδυςησ (απαςχϐληςη) που εξακολουθεύ να μπορεύ να αντικατοπτρύςει την κλύμακα τησ παρϋμβαςησ.
Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ςυνεργϊζονται με ερευνητικϊ ινςτιτοϑτα ςε ϋργα Ε&Α. Σουλϊχιςτον μύα επιχεύρηςη και ϋνα ερευνητικϐ
ινςτιτοϑτο ςυμμετϋχουν ςτο ϋργο. Σην ςτόριξη μπορεύ να λϊβει ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα ςυνεργαζϐμενα μϋρη (ερευνητικϐ ινςτιτοϑτο ό επιχεύρηςη), υπϐ την προϒπϐθεςη τησ ςυνεργαςύασ. Η ςυνεργαςύα μπορεύ να εύναι νϋα ό υφιςτϊμενη. Η ςυνεργαςύα θα πρϋπει
να διαρκϋςει τουλϊχιςτον καθϐλη τη διϊρκεια του ϋργου.
Επιχεύρηςη: οργανιςμϐσ που παρϊγει αγαθϊ ό υπηρεςύεσ για την ικανοπούηςη των αναγκών τησ αγορϊσ προκειμϋνου να επιτϑχει κϋρδοσ. Ο τϐποσ προϋλευςησ τησ επιχεύρηςησ (εντϐσ ό εκτϐσ τησ ΕΕ) δεν ϋχει ςημαςύα. ε περύπτωςη που μύα επιχεύρηςη εύναι επικεφαλόσ
και ϊλλεσ εύναι υπεργολϊβοι που ωςτϐςο ςυνεργϊζονται με το ερευνητικϐ ινςτιτοϑτο, τϐτε ϐλεσ οι επιχειρόςεισ θα πρϋπει να προςμετροϑνται. ήλεσ οι επιχειρόςεισ που ςυνεργϊζονται ςε διαφορετικϊ ϋργα θα πρϋπει να προςμετροϑνται (υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ϐλα
τα ϋργα λαμβϊνουν ςτόριξη) και αυτϐ δεν θεωρεύται ϐτι αποτελεύ πολλαπλϐ υπολογιςμϐ.
Ερευνητικϐ ινςτιτοϑτο: Οργανιςμϐσ ςτον οπούο η Ε&Α αποτελεύ πρωταρχικό δραςτηριϐτητα. Η ςυνεργαςύα μπορεύ να μετρηθεύ βϊςει
εύτε των δρϊςεων εύτε των ςυμμετεχϐντων. Ο ςυγκεκριμϋνοσ δεύκτησ εςτιϊζει ςτισ επιχειρόςεισ ωσ ςυμμετϋχουςεσ.
υνολικό αξύα τησ ιδιωτικόσ ςυμμετοχόσ ςε υποςτηριζϐμενα ϋργα καινοτομύασ ό Ε&Α, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μη επιλϋξιμων τμημϊτων του ϋργου.
Ο δεύκτησ μετρϊει το κατϊ πϐςον μύα επιχεύρηςη λαμβϊνει ςτόριξη για να αναπτϑξει ϋνα 'νϋο ςτην αγορϊ' προώϐν, ςε οποιαδόποτε απϐ
τισ αγορϋσ που δραςτηριοποιεύται η επιχεύρηςη. Περιλαμβϊνει την καινοτομύα διαδικαςιών υπϐ τον ϐρο ϐτι η διαδικαςύα ςυνειςφϋρει
ςτην ανϊπτυξη του προώϐντοσ. Δεν ςυμπεριλαμβϊνονται τα ϋργα που δεν ςτοχεϑουν πραγματικϊ ςτην ανϊπτυξη ενϐσ προώϐντοσ. Αν
μύα επιχεύρηςη ειςϊγει αρκετϊ προώϐντα ό αν λαμβϊνει ςτόριξη για διαφορετικϊ ϋργα, εξακολουθεύ να προςμετρεύται ωσ μύα επιχεύρηςη. ε περύπτωςη ϋργων ςυνεργαςύασ, ο δεύκτησ μετρϊει ϐλεσ τισ ςυμμετϋχουςεσ επιχειρόςεισ.
Ϊνα προώϐν εύναι νϋο ςτην αγορϊ αν δεν υπϊρχει ϊλλο προώϐν ςτην αγορϊ με την ύδια λειτουργικϐτητα ό αν η τεχνολογύα που το νϋο
προώϐν χρηςιμοποιεύ εύναι ουςιαςτικϊ διαφορετικό απϐ την τεχνολογύα των υφιςτϊμενων προώϐντων. Σα προώϐντα μπορεύ να εύναι
υλικϊ ό ϊυλα (ςυμπεριλαμβανομϋνων των υπηρεςιών). Προςμετροϑνται και τα υποςτηριζϐμενα ϋργα που ςτϐχευαν να ειςϊγουν νϋα
ςτισ αγορϋσ προώϐντα αλλϊ δεν το κατϊφεραν.
Εϊν ϋνα προώϐν εύναι νϋο και ςτην αγορϊ και ςτην επιχεύρηςη, η επιχεύρηςη θα πρϋπει να προςμετρηθεύ και ςτουσ δϑο ςχετικοϑσ δεύκτεσ (Βλϋπε Δεύκτη CO29 «Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ενιςχϑονται για να ειςϊγουν προώϐντα νϋα ςτην εταιρεύα»).
Σα ϐρια τησ αγορϊσ (γεωγραφικϊ ό ϊλλα) ορύζονται απϐ την Διαχειριςτικό Αρχό με βϊςη την επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα τησ επιχεύρηςησ που λαμβϊνει ςτόριξη.
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ημειωτϋα η ςυνϊφεια με τον Δεύκτη CO29 «Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ενιςχϑονται για να ειςϊγουν προώϐντα νϋα ςτην εταιρεύα».
Ενώ οι περιςςϐτερεσ κλαςςικϋσ καινοτομύεσ οδηγοϑν ςε προώϐντα που εύναι νϋα τϐςο ςτην αγορϊ ϐςο και ςτην επιχεύρηςη, εύναι δυνατϐ το προώϐν να εύναι νϋο ςτην αγορϊ αλλϊ ϐχι νϋο ςτην επιχεύρηςη, π.χ. προςαρμογό ενϐσ υφιςτϊμενου προώϐντοσ ςε μύα νϋα αγορϊ χωρύσ να αλλϊξει η λειτουργικϐτητϊ του.
Ο δεύκτησ μετρϊει το κατϊ πϐςον μύα επιχεύρηςη λαμβϊνει ςτόριξη για να αναπτϑξει ϋνα 'νϋο ςτην επιχεύρηςη' προώϐν. Περιλαμβϊνει
την καινοτομύα διαδικαςιών υπϐ τον ϐρο ϐτι η διαδικαςύα ςυνειςφϋρει ςτην ανϊπτυξη του προώϐντοσ. Δεν ςυμπεριλαμβϊνονται τα
ϋργα που δεν ςτοχεϑουν πραγματικϊ ςτην ανϊπτυξη ενϐσ προώϐντοσ. Αν μύα επιχεύρηςη ειςϊγει διϊφορα προώϐντα ό αν λαμβϊνει ςτόριξη για διϊφορα ϋργα, εξακολουθεύ να προςμετρεύται ωσ μύα επιχεύρηςη. ε περύπτωςη ϋργων ςυνεργαςύασ, ο δεύκτησ μετρϊει ϐλεσ
τισ ςυμμετϋχουςεσ επιχειρόςεισ για τισ οπούεσ το προώϐν εύναι νϋο.
Ϊνα προώϐν εύναι νϋο ςτην επιχεύρηςη εϊν η επιχεύρηςη δεν παρόγαγε κϊποιο προώϐν με την ύδια λειτουργικϐτητα ό αν η τεχνολογύα
παραγωγόσ εύναι ουςιαςτικϊ διαφορετικό απϐ την τεχνολογύα των όδη παραγϐμενων προώϐντων. Σα προώϐντα μπορεύ να εύναι υλικϊ
ό ϊυλα (ςυμπεριλαμβανομϋνων των υπηρεςιών). Προςμετροϑνται τα υποςτηριζϐμενα ϋργα που ςτϐχευαν να ειςϊγουν νϋα ςτην επιχεύρηςη προώϐντα αλλϊ τελικϊ δεν το κατϊφεραν. Εϊν ϋνα προώϐν εύναι νϋο και ςτην αγορϊ και ςτην επιχεύρηςη, η επιχεύρηςη θα πρϋπει να προςμετρηθεύ και ςτουσ δϑο ςχετικοϑσ δεύκτεσ (Βλϋπε Δεύκτη CO28 «Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ενιςχϑονται για να ειςϊγουν
προώϐντα νϋα ςτην αγορϊ»).
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ημειωτϋα η ςυνϊφεια με τον Δεύκτη CO28 «Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ενιςχϑονται για να ειςϊγουν προώϐντα νϋα ςτην αγορϊ»'. Ενώ
οι περιςςϐτερεσ κλαςςικϋσ καινοτομύεσ οδηγοϑν ςε προώϐντα που εύναι νϋα τϐςο ςτην αγορϊ ϐςο και ςτην επιχεύρηςη, εύναι δυνατϐ το
προώϐν να εύναι νϋο ςτην επιχεύρηςη αλλϊ ϐχι νϋο ςτην αγορϊ, π.χ. κϊποιεσ μεταφορϋσ τεχνολογύασ.
Αϑξηςη τησ δυναμικϐτητασ παραγωγόσ ενϋργειασ ςτισ εγκαταςτϊςεισ που χρηςιμοποιοϑν ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ, οι οπούεσ
καταςκευϊζονται/ εξοπλύζονται ςτο πλαύςιο του ϋργου. Περιλαμβϊνει και την ηλεκτρικό και την θερμικό ενϋργεια.
Ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ: κϊθε πηγό ενϋργειασ που δεν εύναι ορυκτό ό πυρηνικό. Βλϋπε Κανονιςμϐ 28/2009, Ωρθρο 2(α).
Αριθμϐσ νοικοκυριών που αναβαθμύζονται ενεργειακϊ βελτιώνοντασ την ενεργειακό τουσ κατηγορύα – Βλϋπε Οδηγύα 2010/31/EΕ. Η
καλϑτερη κατηγορύα ενεργειακόσ κατανϊλωςησ πρϋπει να εύναι ϊμεςη ςυνϋπεια τησ ολοκλόρωςησ του ϋργου.
Οι υπολογιςμού βαςύζονται ςτα πιςτοποιητικϊ ενεργειακόσ απϐδοςησ (ΠΕΑ) των κτιρύων (Βλϋπε Ωρθρο 12.1.β τησ Οδηγύασ
2010/31/EΕ). ϑμφωνα με τισ προθεςμύεσ τησ Οδηγύασ, 2012/27/ΕΕ ο δεύκτησ πρϋπει να εφαρμοςτεύ ςε ϐλα τα δημϐςια κτύρια ςυνολικόσ ωφϋλιμησ επιφϊνειασ ϊνω των 250 τ.μ και τα οπούα ανακαινύςτηκαν με τη ςτόριξη των Διαρθρωτικών Σαμεύων. Η Διαχειριςτικό
Αρχό μπορεύ να ςυμπεριλϊβει κτύρια μικρϐτερα των 250 τ.μ..
Η τιμό θα υπολογιςτεύ με βϊςη τα πιςτοποιητικϊ ενεργειακόσ απϐδοςησ που εκδύδονται πριν και μετϊ την ανακαύνιςη. Ο δεύκτησ θα
δεύχνει τη ςυνολικό μεύωςη τησ ετόςιασ κατανϊλωςησ, και ϐχι τη ςυνολικό κατανϊλωςη που εξοικονομεύται.
Ευφυϋσ δύκτυο: Δύκτυο ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που ενςωματώνει τισ δρϊςεισ των χρηςτών ενϋργειασ ανταλλϊςςοντασ ψηφιακό πληροφορύα με τον διαχειριςτό ό πϊροχο του δικτϑου. Ενεργειακϐσ χρόςτησ μπορεύ να εύναι ϋνασ καταναλωτόσ, ϋνασ παραγωγϐσ ό και τα
δϑο. Οι επιχειρόςεισ μποροϑν επύςησ να εύναι χρόςτεσ.
Ο δεύκτησ υπολογύζεται για παρεμβϊςεισ που ςτοχεϑουν ϊμεςα ςτην αϑξηςη τησ παραγωγόσ ανανεώςιμησ ενϋργειασ (Βλϋπε Δεύκτη
CO30) ό ςτην μεύωςη τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ μϋςω μϋτρων εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ (Βλϋπε Δεύκτεσ CO31 και CO32), επομϋνωσ η
χρόςη του εύναι υποχρεωτικό μϐνο ϐπου αυτού οι δεύκτεσ εύναι ςχετικού. Η χρόςη (του δεύκτη) για ϊλλεσ παρεμβϊςεισ με πιθανό επύπτωςη ςτισ εκπομπϋσ αερύων του θερμοκηπύου εύναι προαιρετικό και η μεθοδολογύα θα αναπτυχθεύ ςε εθνικϐ επύπεδο. Ο δεύκτησ θα
δεύχνει τη ςυνολικό εκτιμώμενη ετόςια μεύωςη ςτο τϋλοσ τησ περιϐδου, και ϐχι τη ςυνολικό μεύωςη που επιτεϑχθηκε κατϊ τη διϊρ-
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CO35

CO36

CO37
CO38
CO39
CO40

Παιδικό φροντύδα και εκπαύδευςη: Δυναμικϐτητα
των υποδομών παιδικόσ φροντύδασ ό εκπαύδευςησ
που ενιςχϑονται

Τγεύα: Πληθυςμϐσ που καλϑπτεται απϐ βελτιωμϋνεσ υπηρεςύεσ υγεύασ

Αςτικό ανϊπτυξη: Πληθυςμϐσ που ζει ςε περιοχϋσ
με ςτρατηγικϋσ ολοκληρωμϋνησ αςτικόσ ανϊπτυξησ
Αςτικό ανϊπτυξη: Ανοιχτού χώροι που δημιουργοϑνται ό αποκαθύςτανται ςε αςτικϋσ περιοχϋσ
Αςτικό ανϊπτυξη: Δημϐςια ό εμπορικϊ κτόρια που
κτύζονται ό ανακαινύζονται ςε αςτικϋσ περιοχϋσ
Αςτικό ανϊπτυξη: Κατοικύεσ που αποκαθύςτανται
ςε αςτικϋσ περιοχϋσ

κεια τησ περιϐδου απϐ το ϋργο.
ε περύπτωςη παραγωγόσ ανανεώςιμησ ενϋργειασ, η εκτύμηςη βαςύζεται ςτην ποςϐτητα τησ πρωτογενοϑσ ενϋργειασ που παρϊγεται
απϐ τισ υποςτηριζϐμενεσ εγκαταςτϊςεισ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο ϋτοσ (εύτε ενϐσ ϋτουσ απϐ την ημερομηνύα ολοκλόρωςησ του ϋργου εύτε
του ημερολογιακοϑ ϋτουσ μετϊ την ολοκλόρωςη του ϋργου). Η ανανεώςιμη ενϋργεια θεωρεύται ϐτι εύναι ουδϋτερη ϐςον αφορϊ ςτα
αϋρια του θερμοκηπύου και ϐτι αντικαθιςτϊ την παραγωγό τησ μη ανανεώςιμησ ενϋργειασ. Η επύπτωςη ςτισ εκπομπϋσ αερύων του
θερμοκηπύου απϐ ςυμβατικϋσ μορφϋσ ενϋργειασ εκτιμϊται μϋςω των ςυνολικών εκπομπών των αερύων θερμοκηπύου του Κρϊτουσ
Μϋλουσ ανϊ μονϊδα παραγωγόσ μη ανανεώςιμησ ενϋργειασ.
ε περύπτωςη μϋτρων εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ, η εκτύμηςη βαςύζεται ςτην ποςϐτητα τησ πρωτογενοϑσ ενϋργειασ που εξοικονομεύται
απϐ τισ λειτουργύεσ που υποςτηρύζονται ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο ϋτοσ (εύτε ενϐσ ϋτουσ απϐ την ημερομηνύα ολοκλόρωςησ του ϋργου εύτε
του ημερολογιακοϑ ϋτουσ μετϊ την ολοκλόρωςη του ϋργου). Η ενϋργεια που εξοικονομεύται θα πρϋπει να αντικαθιςτϊ την παραγωγό
μη ανανεώςιμησ ενϋργειασ. Η επύπτωςη ςτισ εκπομπϋσ αερύων του θερμοκηπύου απϐ ςυμβατικϋσ μορφϋσ ενϋργειασ εκτιμϊται μϋςω
των ςυνολικών εκπομπών των αερύων θερμοκηπύου του Κρϊτουσ Μϋλουσ ανϊ μονϊδα παραγωγόσ μη ανανεώςιμησ ενϋργειασ.
Αριθμϐσ χρηςτών που μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν νϋεσ ό βελτιωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ παιδικόσ φροντύδασ ό εκπαύδευςησ.
“Φρόςτεσ” ςε αυτϐ το πλαύςιο νοοϑνται τα παιδιϊ, οι μαθητϋσ ό οι φοιτητϋσ και ϐχι οι δϊςκαλοι, οι γονεύσ ό ϊλλα ϊτομα που μπορεύ
επύςησ να χρηςιμοποιοϑν τισ εγκαταςτϊςεισ.
Περιλαμβϊνει νϋα ό βελτιωμϋνα κτύρια ό νϋα μηχανόματα που παρϋχονται απϐ το ϋργο. Μετρϊει την ονοµαςτικό δυναμικϐτητα (δηλ.
τον αριθμϐ των εν δυνϊμει χρηςτών που ςυνόθωσ εύναι μεγαλϑτεροσ ό ύςοσ με τον αριθμϐ των πραγματικών χρηςτών).
Πληθυςμϐσ μύασ ςυγκεκριμϋνησ περιοχόσ που αναμϋνεται να ωφεληθεύ απϐ τισ υπηρεςύεσ υγεύασ που χρηματοδοτοϑνται απϐ το ϋργο.
Περιλαμβϊνει νϋα ό βελτιωμϋνα κτύρια ό νϋα μηχανόματα για διϊφορα εύδη υπηρεςιών υγεύασ (πρϐληψη, εξωνοςοκομειακό ό νοςοκομειακό περύθαλψη, φροντύδα μετϊ απϐ νοςηλεύα).
Ο δεύκτησ δεν περιλαμβϊνει πολλαπλοϑσ υπολογιςμοϑσ ακϐμα και αν η παρϋμβαςη αφορϊ ςε περιςςϐτερεσ υπηρεςύεσ που ωφελοϑν
τα ύδια ϊτομα: κϊθε ϊτομο υπολογύζεται ωσ ϋνα ϊτομο ακϐμα και αν θα χρηςιμοποιόςει αρκετϋσ υπηρεςύεσ που υποςτηρύχτηκαν απϐ
τα Διαρθρωτικϊ Σαμεύα. Η αθροιςτικό τιμό του δεύκτη ςε επύπεδο Προγρϊμματοσ δεν μπορεύ να ξεπερνϊ το ςυνολικϐ πληθυςμϐ τησ
ςυγκεκριμϋνησ περιοχόσ.
Για παρϊδειγμα, αναπτϑςςεται μύα υποδομό φροντύδασ μετϊ απϐ νοςηλεύα ςε μύα πϐλη με πληθυςμϐ 100.000 κατούκων. Η υποδομό
θα εξυπηρετόςει το μιςϐ πληθυςμϐ τησ πϐλησ, επομϋνωσ η τιμό του δεύκτη θα αυξηθεύ κατϊ 50.000. Αν αργϐτερα αναπτυχθεύ μύα υπηρεςύα πρϐληψησ ςτην ύδια πϐλη που θα εξυπηρετεύ τον ςυνολικϐ πληθυςμϐ, η τιμό του δεύκτη θα αυξηθεύ ακϐμα κατϊ 50.000. Αν
ςτην πορεύα αναπτυχθεύ και μύα ακϐμα υποδομό που εξυπηρετεύ μϋροσ ό το ςϑνολο του πληθυςμοϑ, η τιμό του δεύκτη θα παραμεύνει
100.000.
Πληθυςμϐσ που ζει ςε περιοχϋσ με ολοκληρωμϋνεσ ςτρατηγικϋσ αςτικόσ ανϊπτυξησ υπϐ την ϋννοια του Ωρθρου 7 του Κανονιςμοϑ
1301 / 2013 (ΕΣΠΑ).
Ο δεύκτησ χρηςιμοποιεύται μύα μϐνο φορϊ για κϊθε περιοχό.
Ϊκταςη ανακαινιςμϋνων/ νϋων, δημϐςια προςβϊςιμων υπαύθριων χώρων. Δεν περιλαμβϊνονται ϋργα που καλϑπτονται απϐ τουσ
‘απλοϑσ’ κοινοϑσ δεύκτεσ (π.χ. δρϐμοι, αποκαταςτημϋνη ϋκταςη, προαϑλια, κλπ).
Ϊκταςη ανακαινιςμϋνων/ νϋων δημϐςιων και εμπορικών κτιρύων ςε αςτικϋσ περιοχϋσ.
Αριθμϐσ ανακαινιςμϋνων / νϋων κτιρύων ςε οικιςτικϋσ περιοχϋσ, ςτο πλαύςιο μύασ αςτικόσ ανϊπλαςησ.
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CO41

Παραγωγικό επϋνδυςη: Αριθμϐσ επιχειρόςεων
που ςυμμετϋχουν ςε διαςυνοριακϊ, διακρατικϊ ό
διαπεριφερειακϊ ερευνητικϊ ςχϋδια

CO42

Παραγωγικό επϋνδυςη: Αριθμϐσ ερευνητικών
ινςτιτοϑτων που ςυμμετϋχουν ςε διαςυνοριακϊ,
διακρατικϊ ό διαπεριφερειακϊ ερευνητικϊ ςχϋδια

CO43

CO44

CO45

CO46

Αγορϊ εργαςύασ και κατϊρτιςη: Αριθμϐσ ςυμμετεχϐντων ςε πρωτοβουλύεσ διαςυνοριακόσ κινητικϐτητασ
Αγορϊ εργαςύασ και κατϊρτιςη: Αριθμϐσ ςυμμετεχϐντων ςε κοινϋσ τοπικϋσ πρωτοβουλύεσ απαςχϐληςησ και κοινό κατϊρτιςη
Αγορϊ εργαςύασ και κατϊρτιςη: Αριθμϐσ ςυμμετεχϐντων ςε ϋργα που προϊγουν την ιςϐτητα των
φϑλων, τισ ύςεσ ευκαιρύεσ και την κοινωνικό ϋνταξη ςε διαςυνοριακϐ επύπεδο
Αγορϊ εργαςύασ και κατϊρτιςη: Αριθμϐσ ςυμμετεχϐντων ςε κοινϊ ςυςτόματα εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ για την υποςτόριξη τησ απαςχϐληςησ
των νϋων, των εκπαιδευτικών ευκαιριών και τησ
τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ και επαγγελματικόσ
κατϊρτιςησ ςε διαςυνοριακϐ επύπεδο

Εναλλακτικϐσ του Δεύκτη CO26 «Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ςυνεργϊζονται με ερευνητικϊ ινςτιτοϑτα» με τη διαφορϊ ϐτι το ερευνητικϐ ϋργο θα πρϋπει να εύναι διαςυνοριακϐ, διακρατικϐ ό διαπεριφερειακϐ. Αν μύα ςυμμετϋχουςα επιχεύρηςη ϋχει παραρτόματα που
λειτουργοϑν ςε διαφορετικϋσ περιοχϋσ, η τοποθεςύα των παραρτημϊτων που ςυμμετϋχουν θα πρϋπει να λαμβϊνεται υπϐψη, προκειμϋνου το ϋργο να χαρακτηριςτεύ ωσ διαςυνοριακϐ.
Εναλλακτικϐσ του Δεύκτη CO41 «Αριθμϐσ επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν ςε διαςυνοριακϊ, διακρατικϊ ό διαπεριφερειακϊ ερευνητικϊ ςχϋδια» με τη διαφορϊ ϐτι ςυνυπολογύζει ςυνεργαζϐμενα ερευνητικϊ ινςτιτοϑτα αντύ για επιχειρόςεισ. Αν ϋνασ ςυμμετϋχον οργανιςμϐσ ϋχει παραρτόματα που λειτουργοϑν ςε διαφορετικϋσ περιοχϋσ, η τοποθεςύα των παραρτημϊτων που ςυμμετϋχουν θα πρϋπει
να λαμβϊνεται υπϐψη, προκειμϋνου το ϋργο να χαρακτηριςτεύ ωσ διαςυνοριακϐ.
Πρωτοβουλύεσ διαςυνοριακόσ κινητικϐτητασ εύναι εκεύνεσ που ςτηρύζονται ςτο πλαύςιο τησ επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ του Ωρθρου
7(α) (i) του κανονιςμοϑ ΕΕ. υμμετϋχοντεσ εύναι τα φυςικϊ πρϐςωπα τα οπούα μετϋχουν για πρώτη φορϊ ςε τϋτοιου εύδουσ πρωτοβουλύεσ. Οι Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ παροτρϑνονται να αποκλεύςουν περιπτώςεισ διπλοϑ υπολογιςμοϑ λϐγω πολλαπλών ςυμμετοχών.
Κοινϋσ τοπικϋσ πρωτοβουλύεσ απαςχϐληςησ εύναι εκεύνεσ που ςτηρύζονται ςτο πλαύςιο τησ επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ του Ωρθρου.
7(α) (i) του κανονιςμοϑ ΕΕ. υμμετϋχοντεσ εύναι τα φυςικϊ πρϐςωπα τα οπούα μετϋχουν για πρώτη φορϊ ςε τϋτοιου εύδουσ πρωτοβουλύεσ. Οι Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ παροτρϑνονται να αποκλεύςουν περιπτώςεισ διπλοϑ υπολογιςμοϑ λϐγω πολλαπλών ςυμμετοχών.
Ϊργα που ςτηρύζονται ςτο πλαύςιο τησ επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ του Ωρθρου. 7(α) (ii) του κανονιςμοϑ ΕΕ. υμμετϋχοντεσ εύναι
τα φυςικϊ πρϐςωπα τα οπούα μετϋχουν για πρώτη φορϊ ςε τϋτοιου εύδουσ πρωτοβουλύεσ. Οι Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ παροτρϑνονται να
αποκλεύςουν περιπτώςεισ διπλοϑ υπολογιςμοϑ λϐγω πολλαπλών ςυμμετοχών.
Κοινϊ ςχϋδια εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ εύναι εκεύνα που ςτηρύζονται ςτο πλαύςιο τησ επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ του Ωρθρου.
7(α) (iii) του κανονιςμοϑ ΕΕ. υμμετϋχοντεσ εύναι τα φυςικϊ πρϐςωπα τα οπούα μετϋχουν για πρώτη φορϊ ςε τϋτοιου εύδουσ πρωτοβουλύεσ.
Οι Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ παροτρϑνονται να αποκλεύςουν περιπτώςεισ διπλοϑ υπολογιςμοϑ λϐγω πολλαπλών ςυμμετοχών.

Οι δεύκτεσ CO41 – CO46 αποτελοϑν επιπρϐςθετουσ δεύκτεσ που μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν μϐνο απϐ τα προγρϊμματα Ευρωπαώκόσ Εδαφικόσ υνεργαςύασ.
Κατϊ περύπτωςη, οι πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ ςυμμετϋχοντεσ θα κατανϋμονται ανϊλογα με την κατϊςταςό τουσ ϐςον αφορϊ την αγορϊ εργαςύασ, με αντύςτοιχη ϋνδειξη «απαςχολοϑμενοσ», «ϊνεργοσ», «μακροχρϐνια ϊνεργοσ», «οικονομικϊ μη ενεργϐσ» ό «οικονομικϊ μη ενεργϐσ και δεν ςυμμετϋχει ςε πρϐγραμμα εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ»
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13. ΟΡΙΜΟΙ ΚΟΙΝΨΝ ΔΕΙΚΣΨΝ ΣΟΤ ΕΤΡΨΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ (ΕΚΣ) ΚΑΙ ΣΗ ΠΡΨΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΨΝ ΝΕΨΝ (ΠΑΝ)

Κοινού δεύκτεσ εκροών για ςυμμετϋχοντεσ (CO01- CO19 )
Κωδικόσ
SFC2014

CO01

Δεύκτησ

Ωνεργοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μακροχρϐνια ανϋργων

Οριςμού

ϑμφωνα με τον οριςμϐ τησ Eurostat , ςτον οπούο παραπϋμπει η Ε.Επιτροπό,
ϊνεργοι εύναι τα ϊτομα ηλικύασ 15-74 ετών που δεν εργϊζονται, αναζητοϑν
εργαςύα και εύναι διαθϋςιμοι για εργαςύα.
Σα ϊτομα που εύναι εγγεγραμμϋνοι ϊνεργοι ςϑμφωνα με το εθνικϐ νομοθετικϐ πλαύςιο κϊθε Κ-Μ μετρώνται ςε αυτϐ το δεύκτη ακϐμα και αν δεν πληροϑν
και τα τρύα παραπϊνω κριτόρια.

Διευκρινιςτικϊ χόλια
το δεύκτη CO01 μετρώνται οι ςυμμετϋχοντεσ που ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ
ΕΚΣ/ΠΑΝ με την ιδιϐτητα του ανϋργου ςϑμφωνα με τον οριςμϐ τησ Εurostat, δηλ.
οι εγγεγραμμϋνoι ϊνεργοι ςτον ΟΑΕΔ και οι αναζητοϑντεσ εργαςύα και ϊμεςα διαθϋςιμοι να εργαςτοϑν που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτον ΟΑΕΔ.
Όλα τα ϊτομα 75 ετών και ϊνω θεωρούνται οικονομικϊ μη ενεργού και μετρώνται ςτο δεύκτη CO03.
Οι φοιτητϋσ πλόρουσ φούτηςησ (full–time students) που δεν εργϊζονται δεν
μετρώνται ςτο δεύκτη CO01, αλλϊ θεωρούνται οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα και
μετρώνται ςτο δεύκτη CO03.
Οι εποχικϊ εργαζόμενοι που ειςϊγονται ςε μύα πρϊξη ΕΚΣ το διϊςτημα που δεν
εργϊζονται (εκτόσ ςεζόν δηλ) , αν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτον ΟΑΕΔ ό αν εύναι
διαθϋςιμοι για εργαςύα και αναζητοϑν εργαςύα, μετρώνται ςτο δεύκτη CO01. Αν ϐχι,
μετρώνται ςτο δεύκτη CO03.
Εξειδύκευςη βϊςει Εθνικού πλαιςύου
Για τα ϊτομα που εγγρϊφονται ωσ ϊνεργοι ςτον ΟΑΕΔ, ςϑμφωνα με το ιςχϑον
νομοθετικϐ πλαύςιο, ϊνεργοσ θεωρεύται εκεύνοσ που μετϊ τη λϑςη ό λόξη τησ εργαςιακόσ του ςχϋςησ αναζητεύ εργαςύα, αποδϋχεται να απαςχοληθεύ ςε εργαςύα που
του προςφϋρεται απϐ τον ΟΑΕΔ ςτον ευρϑτερο επαγγελματικϐ κλϊδο ό δϋχεται να
παρακολουθόςει προγρϊμματα επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ ό μετεκπαύδευςησ
και γενικϊ επωφελεύται απϐ κϊθε δυνατϐτητα απαςχϐληςησ. Οι φοιτητϋσ δεν μποροϑν να θεωρηθοϑν ϊνεργοι εκτϐσ και εϊν απαςχολοϑνται όδη ςτην αγορϊ εργαςύασ και ςτη ςυνϋχεια βρεθοϑν εκτϐσ εργαςύασ οπϐτε θεωροϑνται «διαθϋςιμοι για
εργαςύα» και «ςε αναζότηςη εργαςύασ. Οι φοιτητϋσ ΙΕΚ, επύςησ δεν θεωροϑνται
ϊνεργοι ωσ μαθητευϐμενοι επαγγελματικών ςχολών (Η ϋκδοςη δελτύου ανεργύασ
εύναι δυνατό μετϊ την απϐκτηςη πτυχύου ό τη διαγραφό απϐ τη ςχολό ό τη λόξη
των ςπουδών).
Εποχικϊ εργαζόμενοι : το διϊςτημα που δεν εργϊζονται ϋχουν την ιδιϐτητα και
τισ υποχρεώςεισ που ϋχει και ϋνασ ϊνεργοσ.
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ϑμφωνα με τον οριςμϐ τησ Eurostat, ςτον οπούο παραπϋμπει η Ευρ. Επιτροπό, μακροχρϐνια ϊνεργοι θεωροϑνται :
CO02

Μακροχρϐνια ϊνεργοι

α) οι ϊνεργοι κϊτω των 25 ετών με διϊςτημα ανεργύασ πϊνω από 6 ςυνεχεύσ μόνεσ,
β) οι ϊνεργοι 25 ετών και ϊνω με διϊςτημα ανεργύασ πϊνω από 12 ςυνεχεύσ μόνεσ
"ϊνεργοσ" ϐπωσ ορύζεται ςτο δεύκτη CO01, του οπούου ο δεύκτησ CO02 εύναι
υποςϑνολο

Διευκρινιςτικϊ χόλια
το δεύκτη CO02 μετρώνται οι ςυμμετϋχοντεσ που ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ
ΕΚΣ/ΠΑΝ με την ιδιϐτητα του ανϋργου ςϑμφωνα με τον οριςμϐ του δεύκτη CO01,
και που ταυτϐχρονα εύναι εύτε α) κϊτω των 25 ετών με διϊςτημα ανεργύασ πϊνω
απϐ 6 ςυνεχεύσ μόνεσ, όταν ειςϋρχονται ςτην πρϊξη του ΕΚΣ/ΠΑΝ, εύτε β) 25
ετών και ϊνω με διϊςτημα ανεργύασ πϊνω απϐ 12 ςυνεχεύσ μόνεσ όταν ειςϋρχονται ςτην πρϊξη του ΕΚΣ/ΠΑΝ
Η ηλικύα του κϊθε ςυμμετϋχοντα προςδιορύζεται βϊςει τησ ημερομηνύασ γϋννηςόσ
του και εύναι η ηλικύα που ϋχει ϐταν ειςϋρχεται ςτην πρϊξη του ΕΚΣ/ΠΑΝ
Εξειδύκευςη βϊςει Εθνικού πλαιςύου
Σα ϊτομα που θεωροϑνται και εγγρϊφονται ωσ μακροχρϐνια ϊνεργοι ςτον ΟΑΕΔ
ςϑμφωνα με το ιςχϑον νομοθετικϐ πλαύςιο, εύναι οι εγγεγραμμϋνοι ςτον ΟΑΕΔ για
διϊςτημα 12 τουλϊχιςτον ςυνεχών μηνών (απαντητικϐ ϋγγραφο ΟΑΕΔ προσ ΕΤΕΚΣ με. αρ. 38551/09-05-2014 που παραπϋμπει ςτο Ν.2434/1996). ϑμφωνα με
το ιςχϑον πλαύςιο, δεν προβλϋπεται διαφοροπούηςη τησ ιδιϐτητασ του μακροχρϐνια ανϋργου ανϊλογα με την ηλικιακό κατηγορύα ςτην οπούα ανόκει.
το δεύκτη CO03 μετρώνται οι ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ
ΕΚΣ/ΠΑΝ δεν εύναι οϑτε ϊνεργοι , οϑτε εργαζϐμενοι, δηλ. δεν εύναι ϊνεργοι ςϑμφωνα με τον οριςμϐ του δεύκτη CO01, οϑτε εργαζϐμενοι ςϑμφωνα με τον οριςμϐ του
δεύκτη CO05.

CO03

Οικονομικϊ
ϊτομα

μη

ενεργϊ

ϑμφωνα με τον οριςμϐ τησ Eurostat, ςτον οπούο παραπϋμπει η Ευρ. Επιτροπό, οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα εύναι τα ϊτομα που δεν ανόκουν ςτο εργατικϐ δυναμικϐ (με την ϋννοια ότι δεν είναι ούτε άνεργοι, ούτε εργαζόμενοι).»

Οι φοιτητϋσ πλόρουσ φούτηςησ (full–time students) που δεν εργϊζονται θεωροϑνται οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα και μετρώνται ςτο δεύκτη CO03.
Οι εποχικϊ εργαζόμενοι που ειςϊγονται ςε μύα πρϊξη ΕΚΣ το διϊςτημα που δεν
εργϊζονται (εκτόσ ςεζόν δηλ) , αν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτον ΟΑΕΔ ό αν εύναι
διαθϋςιμοι για εργαςύα και αναζητοϑν εργαςύα, μετρώνται ςτο δεύκτη CO01. Αν ϐχι,
μετρώνται ςτο δεύκτη CO03.
Οι γονεύσ που απουςιϊζουν από την εργαςύα τουσ λόγω ϊδειασ ανατροφόσ/φροντύδασ παιδιού (full time parental leave), μετρώνται ςτο δεύκτη CO03
εϊν δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ϊνεργοι.
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Διευκρινιςτικϊ χόλια
το δεύκτη CO04 μετρώνται οι ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ
ΕΚΣ/ΠΑΝ δεν εύναι οϑτε ϊνεργοι , οϑτε εργαζϐμενοι, δηλ. εύναι οικονομικϊ μη ενεργού, ςϑμφωνα με τον οριςμϐ του δεύκτη CO03 και ταυτϐχρονα δεν ςυμμετϋχουν ςε
κανϋνα πρϐγραμμα εκπαύδευςησ/κατϊρτιςησ.

CO04

Οικονομικϊ μη ενεργϊ
ϊτομα που δεν παρακολουθοϑν εκπαύδευςη ό
κατϊρτιςη

Tα ϊτομα που δεν εύναι ϊνεργοι οϑτε εργαζϐμενοι και που δεν ςυμμετϋχουν
ςε προγρϊμματα εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ.
“Οικονομικϊ μη ενεργϊ” ςϑμφωνα με τον οριςμϐ του δεύκτη CO03, του οπούου ο δεύκτησ CO04 εύναι υποςϑνολο.
ϑμφωνα με τισ κατευθϑνςεισ τησ Επιτροπόσ, η ϋννοια τησ εκπαύδευςησ/κατϊρτιςησ εύναι ευρεύα και περιλαμβϊνει την τυπικό εκπαύδευςη, διϊ
βύου μϊθηςη, επαγγελματικό κατϊρτιςη , ενδοεπιχειρηςιακό κατϊρτιςη κλπ.
Η πηγό χρηματοδϐτηςησ τησ εκπαύδευςησ/κατϊρτιςησ μπορεύ να εύναι οποιαδόποτε (εύτε εθνικού πϐροι εύτε ςυγχρηματοδοτοϑμενα προγρϊμματα).

Εύναι τα ϊτομα που ανόκουν ςτην ςτατιςτικό κατηγορύα των οικονομικϊ μη ενεργών ΝΕΕΣs (Not in Education, Employment, or Training).
Εξειδύκευςη βϊςει Εθνικού πλαιςύου
Για την τυπικό εκπαύδευςη, βλ. οριςμοϑσ δεικτών CO09, CO10, CO11.
ε ϐ,τι αφορϊ τη μη τυπικό εκπαύδευςη, ο Ν.4186/2013 (ΥΕΚ 193/179-2013)
«Αναδιϊρθρωςη Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και λοιπϋσ διατϊξεισ» ορύζει ςτο
Αρθ.17 τουσ εξόσ φορεύσ μη τυπικόσ εκπαύδευςησ :
α) χολϋσ Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ που παρϋχουν αρχικό επαγγελματικό κατϊρτιςη ςτουσ απϐφοιτουσ τησ υποχρεωτικόσ τυπικόσ εκπαύδευςησ,
β) τα Ινςτιτοϑτα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (Ι.Ε.Κ.), που παρϋχουν αρχικό επαγγελματικό κατϊρτιςη ςτουσ απϐφοιτουσ τησ τυπικόσ μη υποχρεωτικόσ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώσ και των .Ε.Κ.,
γ) τα Κϋντρα Δια Βύου Μϊθηςησ που παρϋχουν ςυνεχιζϐμενη επαγγελματικό κατϊρτιςη, γενικό εκπαύδευςη ενηλύκων, επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ και δια
βύου ςυμβουλευτικό και
δ) τα Κολλϋγια, που παρϋχουν μη τυπικό εκπαύδευςη, ςτουσ αποφούτουσ τησ τυπικόσ μη υποχρεωτικόσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ.
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το δεύκτη CO05 μετρώνται οι ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ
ΕΚΣ εύναι εργαζϐμενοι/αυτοαπαςχολοϑμενοι (ςυμπεριλαμβανομϋνων των απαςχολουμϋνων/αυτοαπαςχολουμϋνων ςε επιδοτοϑμενεσ θϋςεισ απϐ ςυγχρηματοδοτοϑμενα προγρϊμματα απαςχϐληςησ ).
Ο δεύκτησ αφορϊ ςε ϊτομα 15 ετών και ϊνω που εργϊζονται ϋναντι αμοιβόσ/κϋρδουσ ό που εργϊζονταν αλλϊ προςωρινϊ απουςύαζαν λϐγω π.χ. αςθϋνειασ, διακοπών, εργατικόσ διϋνεξησ, εκπαύδευςησ/επιμϐρφωςησ.
Aπαςχολούμενοι θεωροϑνται ϐλοι οι εργαζϐμενοι, ανεξαρτότωσ καθεςτώτοσ απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων ϐςων εργϊζονται ςε επιδοτοϑμενεσ θϋςεισ απϐ ςυγχρηματοδοτοϑμενα προγρϊμματα απαςχϐληςησ .
CO05

Απαςχολοϑμενοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων
των
αυτοαπαςχολουμϋνων

Αυτοαπαςχολούμενοι θεωροϑνται : α) ϐςοι ϋχουν δικό τουσ επιχεύρηςη
ανεξαρτότωσ απϐ το εϊν ϋχουν ό δεν ϋχουν πωλόςεισ, παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ ό κϋρδη (περιλαμβϊνονται δηλ. και οι ελεϑθεροι επαγγελματύεσ που δεν
αςκοϑν δραςτηριϐτητα). β) ϊτομα που βρύςκονται ςε φϊςη ϋναρξησ επαγγϋλματοσ (π.χ ϋχουν παραγγεύλει ό αγορϊςει εξοπλιςμϐ) και γ) ϐςοι εργϊζονται ςε οικογενειακό επιχεύρηςη και αμεύβονται ό ϐςοι εργϊζονται ςε οικογενειακό επιχεύρηςη και δεν αμεύβονται αλλϊ ζουν ςτο ύδιο νοικοκυριϐ (ςυμβοηθοϑντα μϋλη οικογενειακών επιχειρόςεων).

Εξειδύκευςη βϊςει Εθνικού πλαιςύου
Σο ιςχϑον νομοθετικϐ πλαύςιο για τον προςδιοριςμϐ των εργαζομϋνων πλόρουσ,
μερικόσ, εκ περιτροπόσ και προςωρινόσ απαςχϐληςησ εύναι οι νϐμοι Ν.3846/2010
αρ.2, Ν.3899/2010 αρ.17, Ν.4052/2012 αρ.113-121., Ν.4093/2012 αρ.1,
Ν.4144/2013 αρ.80, N.4075/2012 (ςυμβοηθοϑντα μϋλη).
Εργαζόμενοσ μερικόσ απαςχόληςησ, κϊθε εργαζϐμενοσ με ςϑμβαςη ό ςχϋςη
εξαρτημϋνησ εργαςύασ (οριςμϋνου ό αορύςτου χρϐνου), του οπούου οι ώρεσ εργαςύασ, υπολογιζϐμενεσ ςε ημερόςια, εβδομαδιαύα, δεκαπενθόμερη ό μηνιαύα βϊςη εύναι
λιγϐτερεσ απϐ το κανονικϐ ωρϊριο εργαςύασ του ςυγκρύςιμου εργαζϐμενου με
πλόρη απαςχϐληςη.
Εκ περιτροπόσ απαςχόληςη : Η απαςχϐληςη κατϊ λιγϐτερεσ ημϋρεσ την εβδομϊδα ό κατϊ λιγϐτερεσ εβδομϊδεσ το μόνα ό κατϊ λιγϐτερουσ μόνεσ το ϋτοσ ό ςυνδυαςμϐσ αυτών κατϊ πλόρεσ ωρϊριο εργαςύασ. Αποτελεύ ςτην ουςύα μορφό μερικόσ
απαςχϐληςησ, η οπούα δϑναται εύτε να ςυμφωνηθεύ μεταξϑ εργοδϐτη και μιςθωτοϑ
(ςυμβατικό μορφό) εύτε να επιβληθεύ με απϐφαςη του εργοδϐτη (μονομερόσ πρϊξη)
Ψσ προςωρινό απαςχόληςη νοεύται η εργαςύα, η οπούα παρϋχεται ςε ϊλλον εργοδϐτη (ϋμμεςοσ εργοδϐτησ) για περιοριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα απϐ μιςθωτϐ, ο
οπούοσ ςυνδϋεται με τον εργοδϐτη του (ϊμεςοσ εργοδϐτησ) με ςϑμβαςη ό ςχϋςη
εξαρτημϋνησ εργαςύασ οριςμϋνου ό αορύςτου χρϐνου.

CO06

Κϊτω των 25 ετών

υμμετϋχοντεσ που εύναι κϊτω των 25 ετών (<25 ετών) .
Η ηλικύα του ςυμμετϋχοντα προςδιορύζεται βϊςει τησ ημερομηνύασ γϋννηςόσ
του και εύναι η ηλικύα που ϋχει ϐταν ειςϋρχεται ςτην πρϊξη ΕΚΣ/ΠΑΝ .

CO07

Ωνω των 54 ετών

υμμετϋχοντεσ που εύναι 55 ετών και ϊνω (> 54 ετών).

Ολοι οι δεύκτεσ – εκροών, ϊμεςων και μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων – υπολογύζονται βϊςει τησ ηλικύασ που ϋχει ο ςυμμετϋχων ϐταν ειςϋρχεται ςτην πρϊξη
ΕΚΣ/ΠΑΝ .
Οι ςυμμετϋχοντεσ που κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ τησ πρϊξησ ό που μετϊ την
ϋξοδϐ τουσ απϐ αυτόν εύναι 25 ετών και ϊνω, εξακολουθοϑν να μετρώνται ςτουσ
δεύκτεσ αποτελεςμϊτων ωσ ςυμμετϋχοντεσ που ανόκουν ςτην κατηγορύα κϊτω των
25 ετών. Αυτϐ ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα ςτην ΠΑΝ, καθώσ ϐλοι οι ςυμμετϋχοντεσ νϋοι
κϊτω των 25 ετών πρϋπει να μετρώνται ςε ϐλουσ τουσ αντύςτοιχουσ δεύκτεσ εκροών και αποτελεςμϊτων ωσ ανόκοντεσ ςτην ηλικιακό κατηγορύα κϊτω των 25
ετών ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη ΠΑΝ.
Ολοι οι δεύκτεσ – εκροών, ϊμεςων και μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων – υπολο-
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Ωνω των 54 ετών που
εύναι ϊνεργοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μακροχρϐνια ανϋργων, ό
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Η ηλικύα του ςυμμετϋχοντα προςδιορύζεται βϊςει τησ ημερομηνύασ γϋννηςόσ
του και εύναι η ηλικύα που ϋχει ϐταν ειςϋρχεται ςτην πρϊξη του ΕΚΣ .

γύζονται βϊςει τησ ηλικύασ που ϋχει ο ςυμμετϋχων ϐταν ειςϋρχεται ςτην πρϊξη ΕΚΣ
.

"υμμετϋχοντεσ ϊνω των 54 ετών", ϐπωσ ορύζονται ςτο δεύκτη CO07, του
οπούου ο δεύκτησ CO08 εύναι υποςϑνολο.
"Ωνεργοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μακροχρϐνια ανϋργων" ϐπωσ ορύζεται
ςτο δεύκτη CO01 .
"Οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα που δεν παρακολουθοϑν εκπαύδευςη ό κατϊρτιςη" ϐπωσ ορύζεται ςτο δεύκτη CO04 .
ϑμφωνα με τισ κατευθϑνςεισ τησ Ε.Επιτροπόσ , προςδιορύζονται ςτον οριςμϐ του δεύκτη τα ιςχϑοντα ςτο εθνικϐ θεςμικϐ πλαύςιο για την αντιςτούχηςη ςτη «Διεθνό Πρϐτυπη Σαξινϐμηςη τησ Εκπαύδευςησ» (ISCED) :

CO09

Απϐφοιτοι πρωτοβϊθμιασ
(ISCED 1) ό κατώτερησ
δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ (ISCED 2)

Πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη (ISCED 1) : Σο ςτϊδιο που ακολουθεύ την προςχολικό εκπαύδευςη (ISCED 0) εύναι η υποχρεωτικό παρακολοϑθηςη του
Δημοτικοϑ χολεύου . Απϐφοιτοι πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ εύναι οι απϐφοιτοι Δημοτικοϑ χολεύου.
Κατώτερη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη (ISCED 2) : Η τριετόσ παρακολοϑθηςη του Γυμναςύου αποτελεύ την τελευταύα περύοδο υποχρεωτικόσ
εκπαύδευςησ και εύναι προαπαιτοϑμενο για την εγγραφό και φούτηςη ςτα
Γενικϊ και Επαγγελματικϊ λϑκεια. Eςπερινϊ Γυμνϊςια λειτουργοϑν παρϊλληλα με τα ημερόςια, ςτα οπούα η παρακολοϑθηςη αρχύζει απϐ την ηλικύα
των 14 ετών.

το δεύκτη CO09 μετρώνται οι ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ
ΕΚΣ/ΠΑΝ εύναι απϐφοιτοι δημοτικοϑ ό γυμναςύου. Οι ςυμμετϋχοντεσ καταγρϊφονται ϊπαξ με το υψηλότερο επύπεδο ISCED που ϋχουν ολοκληρώςει/αποφοιτόςει πριν την ϋναρξη ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη ΕΚΣ/ΠΑΝ.

υμμετϋχοντεσ με ΙSCED 0 ςύμφωνα με τισ κατευθύνςεισ τησ Επιτροπόσ:
υμμετϋχοντεσ που εύναι παιδιϊ κϊτω των 13 ετών και δεν ϋχουν ολοκληρώςει την
πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη (δεν ϋχουν απολυτόριο δημοτικοϑ) θεωροϑνται ςαν να
εύναι ςτο ISCED 1 και μετρώνται ςτον δεύκτη CO09.

υμμετϋχοντεσ που εύναι ϊνω των 13 ετών και δεν ϋχουν ολοκληρώςει την πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη (δεν ϋχουν απολυτόριο δημοτικοϑ) θεωρούνται ωσ ϋχοντεσ
ISCED 0 και μετρώνται ςτο δεύκτη CO17 και όχι ςτο δεύκτη CO09.

Aπϐφοιτοι κατώτερησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ εύναι οι απϐφοιτοι Γυμναςύου και των ΔΕ (χολεύα Δεϑτερησ Ευκαιρύασ).
ϑμφωνα με τισ κατευθϑνςεισ τησ Ε.Επιτροπόσ , προςδιορύζονται ςτον οριςμϐ του δεύκτη τα ιςχϑοντα ςτο εθνικϐ θεςμικϐ πλαύςιο για την αντιςτούχηςη ςτη «Διεθνό Πρϐτυπη Σαξινϐμηςη τησ Εκπαύδευςησ» (ISCED) :

CO10

Απϐφοιτοι ανώτερησ
δευτεροβϊθμιασ (ISCED
3) ό μεταδευτεροβϊθμιασ
εκπαύδευςησ (ISCED 4)

Ανώτερη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη (ISCED 3) :
Σο δεϑτερο επύπεδο τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ εύναι μη υποχρεωτικοϑ
χαρακτόρα, διαρκεύ τρύα ϋτη και περιλαμβϊνει τη γενικό εκπαύδευςη (Γενικϐ
Λϑκειο) και την επαγγελματικό εκπαύδευςη (Επαγγελματικϐ Λϑκειο). Σο
Επαγγελματικϐ Λϑκειο προςφϋρει δϑο κϑκλουσ ςπουδών: α. το δευτεροβϊθμιο κϑκλο ςπουδών και β. τον μετα-δευτεροβϊθμιο (προαιρετικϐ) κϑκλο
ςπουδών, την "τϊξη μαθητεύασ". Σϐςο ςτα Γενικϊ ϐςο και ςτα Επαγγελματι-

το δεύκτη CO10 μετρώνται οι ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ
ΕΚΣ/ΠΑΝ εύναι απϐφοιτοι Λυκεύου,ΙΕΚ, ιδιωτικών Κολλεγύων, χολών που εποπτεϑονται απϐ ϊλλα Τπουργεύα (Πολιτιςμοϑ, Ναυτιλύασ, Σουριςμοϑ κλπ).

Οι ςυμμετϋχοντεσ καταγρϊφονται ϊπαξ με το υψηλότερο επύπεδο ISCED που
ϋχουν ολοκληρώςει/αποφοιτόςει πριν την ϋναρξη ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη
ΕΚΣ/ΠΑΝ.
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κϊ Λϑκεια, οι μαθητϋσ εγγρϊφονται ςτο 15ο ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ. Παρϊλληλα με τα ημερόςια, λειτουργοϑν Εςπερινϊ Γενικϊ Λϑκεια και Εςπερινϊ Επαγγελματικϊ Λϑκεια, ενώ το ελϊχιςτο ϐριο ηλικύασ για την εγγραφό ςτα
Εςπερινϊ Επαγγελματικϊ Λϑκεια εύναι τα 16 ϋτη. Απϐφοιτοι ανώτερησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ εύναι οι απϐφοιτοι Λυκεύου (Γενικοϑ η Επαγγελματικοϑ).

Μεταδευτεροβϊθμια εκπαύδευςη (ISCED 4) : Eδώ ανόκουν α) τα δημϐςια
και ιδιωτικϊ Ινςτιτοϑτα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (ΙΕΚ), τα οπούα προςφϋρουν μη τυπικό αρχικό επαγγελματικό κατϊρτιςη ςτουσ αποφούτουσ τησ
τυπικόσ μη υποχρεωτικόσ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, καθώσ και ςτουσ
αποφούτουσ των χολών Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (ΕΚ), β) τα ιδιωτικϊ
κολλϋγια, τα οπούα παρϋχουν μη τυπικό εκπαύδευςη ςτουσ αποφούτουσ τησ
τυπικόσ μη υποχρεωτικόσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και γ) οι Σουριςτικϋσ χολϋσ, Ναυτικό Ακαδημύα, χολϋσ που εποπτεϑονται απϐ ϊλλα Τπουργεύα (Πολιτιςμοϑ, Ναυτιλύασ, Σουριςμοϑ, κλπ) . Απϐφοιτοι μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ εύναι οι απϐφοιτοι των ΙΕΚ, των ιδιωτικών Κολλεγύων και
των χολών που εποπτεϑονται απϐ ϊλλα Τπουργεύα (Πολιτιςμοϑ, Ναυτιλύασ,
Σουριςμοϑ κλπ)

ϑμφωνα με τισ κατευθϑνςεισ τησ Ε.Επιτροπόσ , προςδιορύζονται ςτον οριςμϐ του δεύκτη τα ιςχϑοντα ςτο εθνικϐ θεςμικϐ πλαύςιο για την αντιςτούχηςη ςτη «Διεθνό Πρϐτυπη Σαξινϐμηςη τησ Εκπαύδευςησ» (ISCED) :

CO11

Απϐφοιτοι Σριτοβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ (ISCED 5
ϋωσ 8)

Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαύδευςη (ISCED 5 - 8 ) : Η ανώτατη εκπαύδευςη (ISCED 6) περιλαμβϊνει τον Πανεπιςτημιακϐ και Σεχνολογικϐ τομϋα. Ο
Πανεπιςτημιακϐσ τομϋασ περιλαμβϊνει τα Πανεπιςτόμια, τα Πολυτεχνεύα και
τη χολό Καλών Σεχνών, ενώ ςτον Σεχνολογικϐ τομϋα ανόκουν τα Σεχνολογικϊ Εκπαιδευτικϊ Ιδρϑματα (ΣΕΙ) και η Ανώτατη χολό Παιδαγωγικόσ και
Σεχνολογικόσ Εκπαύδευςησ (ΑΠΑΙΣΕ).

το δεύκτη CO11 μετρώνται οι ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ
ΕΚΣ/ΠΑΝ εύναι απϐφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ, κϊτοχοι μεταπτυχιακοϑ διπλώματοσ, κϊτοχοι
διδακτορικοϑ διπλώματοσ

Οι ςυμμετϋχοντεσ καταγρϊφονται ϊπαξ με το υψηλότερο επύπεδο ISCED που
ϋχουν ολοκληρώςει/αποφοιτόςει πριν την ϋναρξη ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη
ΕΚΣ/ΠΑΝ

Οι απϐφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμϊτων πουδών ανόκουν ςτο ISCED
7 και οι ϋχοντεσ διδακτορικϐ ςτο ISCED 8.
Απϐφοιτοι τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ εύναι οι απϐφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ, οι κϊτοχοι
μεταπτυχιακοϑ διπλώματοσ και οι κϊτοχοι διδακτορικοϑ διπλώματοσ
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"Νοικοκυριϊ ανϋργων" εννοοϑνται τα νοικοκυριϊ που κανϋνα μϋλοσ τουσ δεν
εργϊζεται , δηλ. που ϐλα τα μϋλη τουσ εύναι εύτε ϊνεργα εύτε οικονομικϊ μη
ενεργϊ (ςϑμφωνα με τουσ οριςμοϑσ των δεικτών CO01 και CO03 αντύςτοιχα) .

CO12

υμμετϋχοντεσ που ζουν
ςε νοικοκυριϊ ανϋργων

ϑμφωνα με τον οριςμϐ τησ Eurostat , ςτον οπούο παραπϋμπει η Ευρ. Επιτροπό, το νοικοκυριϐ μπορεύ να αποτελεύται απϐ ϋνα ϊτομο ό απϐ περιςςϐτερα, ϐχι κατ’ανϊγκη ςυγγενικϊ, που μϋνουν κϊτω απϐ την ύδια ςτϋγη/διεϑθυνςη και μοιρϊζονται τα ϋξοδα του νοικοκυριοϑ ό καθημερινϋσ ανϊγκεσ.

Διευκρινιςτικϊ χόλια
το δεύκτη CO12 μετρώνται οι ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ
ΕΚΣ/ΠΑΝ ζουν ςε νοικοκυριϊ που κανϋνα μϋλοσ τουσ δεν εργϊζεται, δηλ. οι ύδιοι οι
ςυμμετϋχοντεσ και ϐλα τα μϋλη του νοικοκυριοϑ ςτο οπούο ζουν εύναι ϊνεργοι ό
οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα. Η κατϊςταςη του νοικοκυριοϑ (δηλ. αν πρϐκειται για
νοικοκυριϐ ανϋργων) προςδιορύζεται κατϊ την εύςοδο του ςυμμετϋχοντα ςτην
πρϊξη ΕΚΣ/ΠΑΝ.

Απϐ την ϋννοια του νοικοκυριοϑ εξαιροϑνται οι ςυλλογικϋσ κατοικύεσ ϐπωσ π.χ.
ιδρϑματα , νοςοκομεύα, γηροκομεύα, φυλακϋσ, αναμορφωτόρια, ςτρατιωτικϋσ μονϊδεσ κλπ.

Ο δεύκτησ CO12 αναφϋρεται ςε ϐλα τα μϋλη του νοικοκυριοϑ ανεξαρτότωσ ηλικύασ
Παρϊδειγμα : Aν ϋνασ ϊνεργοσ νϋοσ ζει με τουσ ςυνταξιοϑχουσ γονεύσ του ό με τουσ
ςυνταξιοϑχουσ γονεύσ των γονιών του, τϐτε μετρϊται ςτο δεύκτη CO12.

Oταν οι ςυμμετϋχοντεσ εύναι ανϑπανδροι φοιτητϋσ, κϊτω των 25 ετών, που δεν
εργϊζονται και διαμϋνουν ςε προςωρινϊ νοικοκυριϊ, τϐτε νοικοκυριϐ κατϊ
την ϋννοια του δεύκτη πρϋπει να θεωρεύται η μϐνιμη κατοικύα τουσ, δηλ. η κατοικύα/νοικοκυριϐ των γονιών τουσ.

Για τον οριςμϐ του «νοικοκυριοϑ ανϋργων» βλ. δεύκτη CO12.
Ο δεύκτησ CO13 εύναι υποςϑνολο του δεύκτη CO12.

CO13

CO14

υμμετϋχοντεσ που ζουν
ςε νοικοκυριϊ ανϋργων με
ςυντηροϑμενα τϋκνα

υμμετϋχοντεσ που ζουν
ςε μονοπρϐςωπα νοικοκυριϊ με ςυντηροϑμενα
τϋκνα

Ψσ υντηρούμενα τϋκνα εννοοϑνται α) τα παιδιϊ ϋωσ 17 ετών και β) οι
ενόλικεσ ηλικύασ 18-24 ετών που εύναι οικονομικϊ μη ενεργού και ζουν τουλϊχιςτον με ϋναν απϐ τουσ δϑο γονεύσ τουσ, γ) οι ενόλικεσ κϊτω των 25 ετών,
που εύναι φοιτητϋσ, ανϑπανδροι, δεν εργϊζονται και ζουν προςωρινϊ ςε ϊλλο
νοικοκυριϐ, θεωροϑνται «ςυντηροϑμενα τϋκνα» ςτο νοικοκυριϐ των γονιών
τουσ κατϊ την ϋννοια του δεύκτη CO13.

Μονοπρϐςωπο νοικοκυριϐ με ςυντηροϑμενα τϋκνα εννοεύται το νοικοκυριϐ
που αποτελεύται απϐ ϋναν ενόλικα ϊνω των 18 ετών με ϋνα ό περιςςϐτερα
ςυντηροϑμενα τϋκνα.

το δεύκτη CO13 μετρώνται οι ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ
ΕΚΣ/ΠΑΝ ζουν ςε νοικοκυριϊ που κανϋνα μϋλοσ τουσ δεν εργϊζεται και ςτα οπούα
υπϊρχουν ϋνα ό περιςςϐτερα ςυντηροϑμενα τϋκνα.

Η κατϊςταςη του νοικοκυριοϑ (δηλ. αν πρϐκειται για νοικοκυριϐ ανϋργων με ςυντηροϑμενα τϋκνα) προςδιορύζεται κατϊ την εύςοδο του ςυμμετϋχοντα ςτην πρϊξη
ΕΚΣ/ΠΑΝ.

το δεύκτη CO14 μετρώνται οι ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ
ΕΚΣ/ΠΑΝ ζουν ςε νοικοκυριϊ με ϋναν ενόλικα 18 ετών και ϊνω και ϋνα ό περιςςϐτερα ςυντηροϑμενα τϋκνα.
Οι ςυμμετϋχοντεσ μπορεύ να ανόκουν ςε οποιοδόποτε εργαςιακϐ καθεςτώσ, δηλ.
να εύναι ϊνεργοι ό εργαζϐμενοι ό οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα : Ο δεύκτησ CO14 δεν
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εύναι υποςϑνολο του δεύκτη CO13

«υντηροϑμενα τϋκνα» ϐπωσ ορύζονται ςτο δεύκτη CO13.
Η κατϊςταςη του νοικοκυριοϑ (δηλ. αν πρϐκειται για μονοπρϐςωπο νοικοκυριϐ με
ςυντηροϑμενα τϋκνα) προςδιορύζεται κατϊ την εύςοδο του ςυμμετϋχοντα ςτην
πρϊξη ΕΚΣ/ΠΑΝ.
ϑμφωνα με τισ κατευθϑνςεισ τησ Επιτροπόσ, oι μετανϊςτεσ εύναι οι μϐνιμα
διαμϋνοντεσ πολύτεσ τρύτησ χώρασ, ενώ τα ϊτομα αλλοδαπόσ προϋλευςησ και
οι μειονϐτητεσ προςδιορύζονται ςϑμφωνα με την εθνικό νομοθεςύα κϊθε ΚΜ.

Εξειδύκευςη βϊςει ιςχύοντοσ Εθνικού Πλαιςύου
(για τον οριςμό των πρoςφύγων/δικαιούχων επικουρικήσ προςταςίασ,
αιτούντων άςυλο/αιτούντων διεθνή προςταςία , αςυνόδευτων ανήλικων, βλ. δείκτη CO17)

CO15

Μετανϊςτεσ, ςυμμετϋχοντεσ αλλοδαπόσ προϋλευςησ, μειονϐτητεσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων περιθωριοποιημϋνων κοινοτότων, ϐπωσ οι Ρομ)

Μετανϊςτεσ : Ψσ μετανϊςτεσ νοοϑνται οι νϐμιμα διαμϋνοντεσ πολύτεσ τρύτησ
χώρασ (το φυςικϐ πρϐςωπο που δεν ϋχει την ελληνικό ιθαγϋνεια οϑτε την
ιθαγϋνεια ϊλλου κρϊτουσ - μϋλουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ κατϊ την ϋννοια
του ϊρθρου 20 παρϊγραφοσ 1 τησ υνθόκησ για τη λειτουργύα τησ Ε.Ϊ.) ό οι
νϐμιμα διαμϋνοντεσ Ανιθαγενεύσ [το φυςικϐ πρϐςωπο που πληρού τισ προϒποθϋςεισ τησ ϑμβαςησ τησ Νϋασ Τϐρκησ του 1954 περύ του καθεςτώτοσ των
ανιθαγενών, η οπούα ϋχει κυρωθεύ με το ν. 139/1975 (Α 176)], και τα μϋλη
οικογϋνειϊσ τουσ ςτο πλαύςιο οικογενειακόσ επανϋνωςησ, ςϑμφωνα με τισ
διατϊξεισ του ν. 4251/2014 «Κώδικασ Μετανϊςτευςησ και Κοινωνικόσ Ϊνταξησ και λοιπϋσ διατϊξεισ», και του ν. 4332/2015 «Σροποπούηςη διατϊξεων Κώδικα Ελληνικόσ Ιθαγϋνειασ− Σροποπούηςη του ν. 4521/2014 για την
προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτισ οδηγύεσ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου 2011/98/ΕΕ ςχετικϊ με την ενιαύα διαδικαςύα
υποβολόσ αύτηςησ για τη χορόγηςη ςτουσ πολύτεσ τρύτων χωρών ενιαύασ
ϊδειασ διαμονόσ και εργαςύασ ςτην επικρϊτεια κρϊτουσ−μϋλουσ και ςχετικϊ
με κοινϐ ςϑνολο δικαιωμϊτων για τουσ εργαζομϋνουσ απϐ τρύτεσ χώρεσ που
διαμϋνουν νομύμωσ ςε κρϊτοσ−μϋλοσ και 2014/36/ ΕΕ ςχετικϊ με τισ προϒποθϋςεισ ειςϐδου και διαμονόσ πολιτών τρύτων χωρών με ςκοπϐ την εποχιακό εργαςύα και ϊλλεσ διατϊξεισ»

το δεύκτη CO15 μετρώνται οι ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ
ΕΚΣ/ΠΑΝ εύναι μετανϊςτεσ, ϊτομα αλλοδαπόσ προϋλευςησ, μϋλη τησ Μειονϐτητασ
τησ Θρϊκησ, Ρομϊ . Ο κϊθε ςυμμετϋχων μπορεύ να ανόκει ςε μύα ό περιςςϐτερεσ απϐ
αυτϋσ τισ κατηγορύεσ.

υμμετϋχοντεσ που ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ ΕΚΣ/ΠΑΝ ωσ πρϐςφυγεσ/δικαιοϑχοι
επικουρικόσ προςταςύασ, αιτοϑντεσ ϊςυλο/αιτοϑντεσ διεθνό προςταςύα , αςυνϐδευτοι ανόλικοι , καθώσ ανόκουν ςτην ευρϑτερη κατηγορύα «ϊτομα αλλοδαπόσ
προϋλευςησ», μετρώνται ςτο δεύκτη CO15 (και ςτο δεύκτη CO17), ςϑμφωνα με τισ
κατευθϑνςεισ τησ Ε.Επιτροπόσ και ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ των Νϐμων
4251/2014, 4332/2015 και 4375/2016.

Με βϊςη τα παραπϊνω, μετανϊςτησ εύναι ο αλλοδαπϐσ που διαμϋνει νϐμιμα
ςτην Ελλϊδα με ϊδεια διαμονόσ, ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα.
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Ωτομα αλλοδαπόσ προϋλευςησ. Δεν υφύςταται κϊποιοσ οριςμϐσ ςτο ιςχϑον
θεςμικϐ πλαύςιο. ϑμφωνα με τισ κατευθϑνςεισ τησ Ευρ. Επιτροπόσ, θεωροϑνται τα ϊτομα ανεξαρτότωσ ιθαγϋνειασ, των οπούων ϋνασ ό και οι δϑο γονεύσ
ϋχουν γεννηθεύ ςτο εξωτερικϐ.

Μειονότητεσ Οι Ϊλληνεσ πολύτεσ μουςουλμϊνοι τησ Θρϊκησ αποτελοϑν
θρηςκευτικό μειονϐτητα ςϑμφωνα με τη υνθόκη τησ Λωζϊννησ του 1923

Ρομϊ νοοϑνται οι Σςιγγϊνοι, οι οπούοι ομιλοϑν την γλώςςα Ρομανύ , διαβιοϑν
εντϐσ των γεωγραφικών ορύων τησ ελληνικόσ επικρϊτειασ και εύναι πολύτεσ
τησ ΕΕ.

ϑμφωνα με τισ κατευθϑνςεισ τησ Επιτροπόσ, ο δεύκτησ CO16 μετρϊ τα εγγεγραμμϋνα ΑΜΕΑ, ϐπωσ ορύζονται ςϑμφωνα με την εθνικό νομοθεςύα
κϊθε Κ-Μ.

Εξειδύκευςη βϊςει ιςχύοντοσ Εθνικού Πλαιςύου
CO16

υμμετϋχοντεσ με Αναπηρύα

ϑμφωνα με το Ν. 4331/2015 δημιουργεύται Κϋντρο Πιςτοπούηςησ Αναπηρύασ (ΚΕ.Π.Α.), υπαγϐμενο ςτη Διεϑθυνςη Αναπηρύασ και Ιατρικόσ τησ Εργαςύασ τησ Διούκηςησ του Ι.Κ.Α.- Ε.Σ.Α.Μ., για την εξαςφϊλιςη τησ ενιαύασ υγειονομικόσ κρύςησ ϐςον αφορϊ ςτον καθοριςμϐ του βαθμοϑ αναπηρύασ των
αςφαλιςμϋνων ϐλων των αςφαλιςτικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνου του
Δημοςύου, καθώσ και των αναςφϊλιςτων, για τουσ οπούουσ απαιτεύται πιςτοπούηςη τησ αναπηρύασ.

Ψσ «ϊλλα μειονεκτοϑντα ϊτομα» θεωροϑνται τα μειονεκτοϑντα ϊτομα, ςϑμφωνα με το εθνικϐ θεςμικϐ πλαύςιο, που δεν μετρώνται απϐ τουσ ϊλλουσ
κοινοϑσ δεύκτεσ ΕΚΣ.
CO17

Ωλλα μειονεκτοϑντα ϊτομα

Εξειδύκευςη βϊςει ιςχύοντοσ Εθνικού πλαιςύου
(για τον οριςμό των αςτέγων/ατόμων που έχουν αποκλειςτεί από τη
ςτέγαςη, βλ. δείκτη CO18)

το δεύκτη CO16 μετρώνται οι ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ
ΕΚΣ/ΠΑΝ εύναι Ωτομα με Αναπηρύα με πιςτοπούηςη απϐ το Κϋντρο Πιςτοπούηςησ
Αναπηρύασ (ΚΕ.Π.Α.).

ϑμφωνα με τισ κατευθϑνςεισ τησ Επιτροπόσ, και για να καλυφθοϑν και περιπτώςεισ επιλϋξιμων ςυμμετεχϐντων ΑΜΕΑ ςε πρϊξεισ ΕΚΣ που μπορεύ να μην εύναι
πιςτοποιημϋνα ΑΜΕΑ, τα ϊτομα αυτϊ μετρώνται ςτο δεύκτη CO17 και όχι ςτο
δεύκτη CO16. (βλ. οριςμό δεύκτη CO17)

το δεύκτη CO17 μετρώνται οι ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ
ΕΚΣ/ΠΑΝ εύναι : ϊςτεγοι/ϊτομα που ϋχουν αποκλειςτεύ απϐ τη ςτϋγαςη, ϊτομα
ϊνω των 13 ετών που δεν ϋχουν αποφοιτόςει απϐ το δημοτικϐ ςχολεύο, πρϐςφυγεσ
/ δικαιοϑχoι επικουρικόσ προςταςύασ, αιτοϑντεσ ϊςυλο/ αιτοϑντεσ διεθνό προςταςύα / αςυνϐδευτοι ανόλικοι, απεξαρτημϋνα ϊτομα/ϊτομα υπϐ απεξϊρτηςη, φυλακιςμϋνοι /αποφυλακιςμϋνοι/ανόλικοι παραβϊτεσ , ΑΜΕΑ χωρύσ πιςτοπούηςη απϐ
το Κϋντρο Πιςτοπούηςησ Αναπηρύασ (ΚΕ.Π.Α.)., Δικαιοϑχοι του Κοινωνικοϑ Ειςοδόματοσ Αλληλεγγϑησ.
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ϑμφωνα τον ν. 4375/2016 «Οργϊνωςη και λειτουργύα Τπηρεςύασ Αςϑλου,
Αρχόσ Προςφυγών, Τπηρεςύασ Τποδοχόσ και Σαυτοπούηςησ ςϑςταςη Γενικόσ Γραμματεύασ Τποδοχόσ, προςαρμογό τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ προσ τισ
διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του
υμβουλύου «ςχετικϊ με τισ κοινϋσ διαδικαςύεσ για τη χορόγηςη και ανϊκληςη του καθεςτώτοσ διεθνοϑσ προςταςύασ (αναδιατϑπωςη)» (L
180/29.6.2013), διατϊξεισ για την εργαςύα δικαιοϑχων διεθνοϑσ προςταςύασ
και ϊλλεσ διατϊξεισ»:
«Αιτών διεθνό προςταςύα» ό «αιτών ϊςυλο» ό «αιτών» εύναι ο αλλοδαπϐσ ό ανιθαγενόσ, ο οπούοσ δηλώνει προφορικώσ ό εγγρϊφωσ ενώπιον οποιαςδόποτε ελληνικόσ αρχόσ, ςτα ςημεύα ειςϐδου ςτην Ελληνικό Επικρϊτεια ό
εντϐσ αυτόσ, ϐτι ζητϊ ϊςυλο ό επικουρικό προςταςύα ό με οποιονδόποτε
τρϐπο ζητϊ να μην απελαθεύ ςε κϊποια χώρα εκ φϐβου δύωξησ λϐγω φυλόσ,
θρηςκεύασ, εθνικϐτητασ, πολιτικών πεποιθόςεων ό ςυμμετοχόσ ςε ιδιαύτερη
κοινωνικό ομϊδα, ςϑμφωνα με τη ϑμβαςη τησ Γενεϑησ ό επειδό κινδυνεϑει
να υποςτεύ ςοβαρό βλϊβη ςϑμφωνα με το ϊρθρο 15 του Π.δ. 141/2013 (Α΄
226) και επύ του αιτόματοσ του οπούου δεν ϋχει ληφθεύ ακϐμη τελεςύδικη
απϐφαςη. Επύςησ, αιτών διεθνό προςταςύα θεωρεύται και ο αλλοδαπϐσ, ο
οπούοσ υπϋβαλε αύτηςη διεθνοϑσ προςταςύασ ςε ϊλλο κρϊτοσ − μϋλοσ τησ ΕΕ
κατ’ εφαρμογό του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, για τη θϋςπιςη των κριτηρύων και μηχανιςμών για τον προςδιοριςμϐ του κρϊτουσ−μϋλουσ που εύναι υπεϑθυνο για την
εξϋταςη αύτηςησ αςϑλου που υποβϊλλεται ςε κρϊτοσ−μϋλοσ απϐ υπόκοο
τρύτησ χώρασ, ό ςε ϊλλο κρϊτοσ που δεςμεϑεται απϐ και εφαρμϐζει τον ωσ
ϊνω Κανονιςμϐ, και μεταφϋρεται ςτην Ελλϊδα βϊςει των διατϊξεών του.
«Πρόςφυγασ» εύναι ο αλλοδαπϐσ ό ο ανιθαγενόσ ςτο πρϐςωπο του οπούου
πληροϑνται οι προϒποθϋςεισ εφαρμογόσ του ϊρθρου 1Α τησ ϑμβαςησ τησ
Γενεϑησ και του ϊρθρου 2(ε) του Π.δ. 141/2013 , δηλ. ο αλλοδαπϐσ ο οπούοσ,
ςυνεπεύα βϊςιμου φϐβου δύωξησ λϐγω φυλόσ, θρηςκεύασ, εθνικϐτητασ, πολιτικών πεποιθόςεων ό ςυμμετοχόσ ςε ιδιαύτερη κοινωνικό ομϊδα, βρύςκεται
εκτϐσ τησ χώρασ τησ ιθαγϋνειϊσ του και δεν μπορεύ ό λϐγω του φϐβου αυτοϑ
δεν επιθυμεύ να θϋςει εαυτϐν υπϐ την προςταςύα τησ εν λϐγω χώρασ ό ο
ανιθαγενόσ ο οπούοσ, βριςκϐμενοσ εκτϐσ τησ χώρασ τησ προηγοϑμενησ ςυνόθουσ διαμονόσ του για τουσ ύδιουσ προαναφερθϋντεσ λϐγουσ, δεν μπορεύ ό
λϐγω του φϐβου αυτοϑ δεν επιθυμεύ να επιςτρϋψει ςε αυτόν και ςτον οπούο
δεν ϋχει εφαρμογό το ϊρθρο 12
«Δικαιούχοσ επικουρικόσ προςταςύασ» εύναι ο αλλοδαπϐσ ό ο ανιθαγενόσ
που πληρού τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθ. 2 ςτοιχεύο ζ΄ του Π.δ. 141/2013, δηλ.
εύναι, ο αλλοδαπϐσ ό ο ανιθαγενόσ που δεν πληρού τισ προϒποθϋςεισ για να
αναγνωριςθεύ ωσ πρϐςφυγασ αλλϊ ςτο πρϐςωπϐ του ςυντρϋχουν ουςιώδεισ
λϐγοι απϐ τουσ οπούουσ προκϑπτει ϐτι αν επιςτρϋψει ςτη χώρα τησ καταγω-

Διευκρινιςτικϊ χόλια

ϑμφωνα με τισ κατευθϑνςεισ τησ Επιτροπόσ, o δεύκτησ CO17 :

α) δεν μετρϊει ϊτομα που μπορεύ να θεωροϑνται μειονεκτοϑντα βϊςει τησ εθνικόσ
νομοθεςύασ με κριτόρια που ςχετύζονται με το φϑλο, την εργαςιακό κατϊςταςη
(π.χ. μακροχρϐνια ϊνεργοι) και την ηλικύα

β) μετρϊ και τουσ ςυμμετϋχοντεσ του δεύκτη CO18, εφϐςον ο δεύκτησ CO18 μετρϊ
ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ και για ϐλη τη διϊρκεια τησ προγραμματικόσ περιϐδου

γ) μετρϊ και τα ϊτομα που δεν ϋχουν αποφοιτόςει απϐ το δημοτικϐ ςχολεύο και
εύναι πϊνω απϐ 13 ετών , καθώσ θεωροϑνται ωσ ϋχοντεσ εκπαιδευτικϐ επύπεδο
ΙSCED 0 .

δ) μετρϊ και τουσ πρϐςφυγεσ / δικαιοϑχουσ επικουρικόσ προςταςύασ, αιτοϑντεσ
ϊςυλο/ αιτοϑντεσ διεθνό προςταςύα / αςυνϐδευτουσ ανόλικουσ, (μετρώνται και
ςτον CO15), εφϐςον αυτϐ ςυνϊδει με τισ ιςχϑουςεσ εθνικϋσ νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ
και καθώσ οι ςυμμετϋχοντεσ απϐ τισ ομϊδεσ αυτϋσ θεωροϑνται ϐτι αντιμετωπύζουν
πρϐςθετα εμπϐδια για την εύςοδϐ τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ.

ε) μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ απϐ ομϊδεσ που αποτελοϑν μειονεκτοϑντα ϊτομα, ςϑμφωνα με οριςμοϑσ του εθνικοϑ νομοθετικοϑ πλαιςύου, ϐπωσ π.χ. φυλακιςμϋνουσ/αποφυλακιςμϋνουσ, ανόλικουσ παραβϊτεσ, ϊτομα που πλόττονται απϐ φτώχεια, απεξαρτημϋνα ϊτομα

ςτ) μετρϊ ΑΜΕΑ χωρύσ πιςτοπούηςη/εγγραφό ςε μητρώο (τα πιςτοποιημϋνα ΑΜΕΑ μετρώνται ςτο δεύκτη CO16)

Ο κϊθε ςυμμετϋχων μπορεύ να ανόκει ςε μύα ό περιςςϐτερεσ απϐ αυτϋσ τισ κατηγορύεσ.
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γόσ του ό, ςτην περύπτωςη ανιθαγενοϑσ, ςτη χώρα τησ προηγοϑμενησ ςυνόθουσ διαμονόσ του, κινδυνεϑει να υποςτεύ ςοβαρό βλϊβη κατϊ την ϋννοια
του ϊρθρου 15 και που δεν μπορεύ ό λϐγω του κινδϑνου αυτοϑ δεν επιθυμεύ
να θϋςει εαυτϐν υπϐ την προςταςύα τησ εν λϐγω χώρασ.
«Αςυνόδευτοσ ανόλικοσ» εύναι το πρϐςωπο ηλικύασ κϊτω των 18 ετών, το
οπούο φθϊνει ςτην Ελλϊδα, χωρύσ να ςυνοδεϑεται απϐ πρϐςωπο που αςκεύ
τη γονικό του μϋριμνα, ςϑμφωνα με την ελληνικό νομοθεςύα και για ϐςο
χρϐνο η γονικό του μϋριμνα δεν ϋχει ανατεθεύ ςε κϊποιο ϊλλο πρϐςωπο ςϑμφωνα με το νϐμο και δεν αςκεύται ςτην πρϊξη, ό ο ανόλικοσ που εγκαταλεύπεται αςυνϐδευτοσ μετϊ την εύςοδϐ του ςτην Ελλϊδα.

ϑμφωνα με το ϊρθρο 51 του Ν. 4139/2013 :
Απεξαρτημϋνα ϊτομα / ϊτομα υπό απεξϊρτηςη
Σα ϊτομα πρώην χρόςτεσ εξαρτηςιογϐνων ουςιών, που ϋχουν ολοκληρώςει
με επιτυχύα εγκεκριμϋνο κατϊ νϐμο θεραπευτικϐ πρϐγραμμα ςωματικόσ και
ψυχικόσ απεξϊρτηςησ

ϑμφωνα με το ϊρθρο 1 τησ παραγρϊφου 2 του ωφρονιςτικοϑ Κώδικα
(Ν. 2776/1999) :
Υυλακιςμϋνοι /αποφυλακιςμϋνοι/ανόλικοι παραβϊτεσ
Λαμβϊνοντασ υπϐψη ωσ φυλακιςμϋνοι (και ορθϐτερα αποκαλοϑμενοι κρατοϑμενοι) νοοϑνται τα ϊτομα που εκτύουν ποινϋσ ό μϋτρα που ςυνεπϊγονται
ςτϋρηςη τησ ελευθερύασ τουσ ςϑμφωνα με απϐφαςη ποινικόσ δικαςτικόσ
αρχόσ. Οι αποφυλακιςμϋνοι εύναι τα ϊτομα που ϋχουν αποφυλακιςτόριο

ϑμφωνα με τον Ποινικϐ Κώδικα :
Ανόλικοι παραβϊτεσ θεωροϑνται ϐςοι ανόκουν ςτην ηλικιακό ομϊδα 13-18
ετών και τουσ ϋχουν επιβληθεύ απϐ τα Δικαςτόρια ανηλύκων αναμορφωτικϊ
ό θεραπευτικϊ μϋτρα (ϊρθρο 122-123 Ποινικοϑ Κώδικα) ό, για την ηλικιακό
ομϊδα 15-18 ετών, το μϋτρο του ποινικοϑ ςωφρονιςμοϑ (ϊρθρο 127 Ποινικοϑ Κώδικα). Ευρϑτερα, ςτην κατηγορύα των ανηλύκων παραβατών μποροϑν
να υπαχθοϑν και οι περιπτώςεισ τησ επιβολόσ αναμορφωτικών μϋτρων απϐ
Ανακριτό ό Ειςαγγελϋα, ϐταν αυτϐσ απϋχει απϐ την ϊςκηςη ποινικόσ δύωξησ
(ϊρθρο 45Α Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ), καθώσ και οι περιπτώςεισ ειςαγωγόσ ανηλύκων ςε ύδρυμα αγωγόσ ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ του ϊρθρο 17§1
Ν. 2298/1995.
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ϑμφωνα με το Ν. 4093/2012 :
Δικαιούχοι «Κοινωνικού Ειςοδόματοσ Αλληλεγγύησ»
Σα ϊτομα που λαμβϊνουν ειςοδηματικό ενύςχυςη ωσ Δικαιοϑχοι για ϋνταξη
ςτο πρϐγραμμα ςτη βϊςη των ϐρων και προϒποθϋςεων εφαρμογόσ τησ
Κ.Τ.Α. αρ. 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 (ΥΕΚ 3018 Β 7.11.2014) που καθορύζει
τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ εφαρμογόσ του πιλοτικοϑ προγρϊμματοσ
και τησ Κ.Τ.Α. αρ. 30299/Δ23/7.07.2016 (ΥΕΚ 2089 Β- 07.07.2016) που
καθορύζει τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ πρώτησ φϊςησ
του προγρϊμματοσ

AMEΑ χωρύσ πιςτοπούηςη από το Κϋντρο Πιςτοπούηςησ Αναπηρύασ
(ΚΕ.ΠΑ)

ϑμφωνα με τισ κατευθϑνςεισ τησ Ευρ. Επιτροπόσ, οι ϊςτεγοι προςδιορύζονται ςϑμφωνα με την εθνικό νομοθεςύα κϊθε Κ-Μ.

Εξειδύκευςη βϊςει Εθνικού πλαιςύου
CO18

Ωςτεγοι ό ϊτομα που
ϋχουν αποκλειςτεύ απϐ τη
ςτϋγαςη

ϑμφωνα με το Ν.4052/2012, ΥΕΚ Α’ 41/1/3/2012, Ωρθρο 29. Αναγνωρύζονται οι ϊςτεγοι ωσ ευπαθόσ κοινωνικό ομϊδα, ςτην οπούα παρϋχεται κοινωνικό προςταςύα. Ψσ ϊςτεγοι ορύζονται ϐλα τα ϊτομα που διαμϋνουν νϐμιμα
ςτη χώρα, τα οπούα ςτεροϑνται πρϐςβαςησ ό ϋχουν επιςφαλό πρϐςβαςη ςε
επαρκό ιδιϐκτητη, ενοικιαζϐμενη ό παραχωρημϋνη κατοικύα που πληρού τισ
αναγκαύεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και διαθϋτει τισ βαςικϋσ υπηρεςύεσ ϑδρευςησ και ηλεκτροδϐτηςησ. τουσ αςτϋγουσ περιλαμβϊνονται ιδύωσ αυτού που
διαβιοϑν ςτο δρϐμο, ςε ξενώνεσ, αυτού που φιλοξενοϑνται απϐ ανϊγκη προςωρινϊ ςε ιδρϑματα ό ϊλλεσ κλειςτϋσ δομϋσ, καθώσ και αυτού που διαβιοϑν
ςε ακατϊλληλα καταλϑματα .

το δεύκτη CO18 μετρώνται οι ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ
ΕΚΣ/ΠΑΝ εύναι ϊςτεγοι/ϊτομα που ϋχουν αποκλειςτεύ απϐ τη ςτϋγαςη, ςϑμφωνα
με το ιςχϑον νομοθετικϐ πλαύςιο.

Οι ςυμμετϋχοντεσ του δεύκτη CO18 μετρώνται και ςτο δεύκτη CO17

Ο Ν.4254/2014, ΥΕΚ 85 7/4/2014, τροποποιεύ και ςυμπληρώνει το ϊρθρο
29 του ν. 4052/2012 (Α΄41). Επύςησ προβλϋπεται ϐτι :
«Με αποφϊςεισ του Τπουργού Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ
και του εκϊςτοτε ςυναρμόδιου Τπουργού, που δημοςιεύονται ςτην Εφημερύδα
τησ Κυβερνόςεωσ, καθορύζονται οι όροι και οι προώποθϋςεισ υλοπούηςησ προγραμμϊτων για ϊςτεγουσ, η ϋκταςη και ο χρόνοσ παροχόσ κοινωνικόσ προςταςύασ. Με όμοιεσ αποφϊςεισ καθορύζεται το πλαύςιο προδιαγραφών λειτουργύασ
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Κϋντρων Ημϋρασ Αςτϋγων, Κοινωνικών Ξενώνων ό ϊλλων δομών και ειδικότερα οι φορεύσ υλοπούηςησ, η ςτελϋχωςη, οι κτιριακϋσ προδιαγραφϋσ, η διαδικαςύα αδειοδότηςησ και ελϋγχου, οι φορεύσ καταγραφόσ αςτϋγων και λοιπϊ θϋματα εφαρμογόσ»

Βλ. και Αποφϊςεισ Αναπληρώτριασ Τπουργοϑ Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ
- Δ23/οικ.19061 – 1457 (ΥΕΚ 1336 Β/12.04.2016: Καθοριςμϐσ πλαιςύου
ελϊχιςτων προδιαγραφών για Δομϋσ Παροχόσ Τπηρεςιών ςε Αςτϋγουσ
- Δ23/οικ.30299/2377 (ΥΕΚ 2089 Β/07.07.2016) Κ.Τ.Α.: Καθοριςμϐσ των
ϐρων και προϒποθϋςεων εφαρμογόσ τησ πρώτησ φϊςησ του προγρϊμματοσ
Κοινωνικϐ Ειςϐδημα Αλληλεγγϑησ, ςτην οπούα ωσ ϊςτεγοι, για τισ ανϊγκεσ
εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ, ορύζονται αυτού που διαβιοϑν ςτο δρϐμο ό ςε
ακατϊλληλα καταλϑματα με την προϒπϐθεςη ϐτι ϋχουν καταγραφεύ απϐ τισ
κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ των Δόμων τησ πρώτησ φϊςησ ό κϊνουν χρόςη των
Τπηρεςιών Ανοικτών Κϋντρων Ημϋρασ Αςτϋγων που λειτουργοϑν ςτουσ
Δόμουσ τησ πρώτησ φϊςησ.
- Βλ. και ςχετικό πρϐςκληςη του Τπουργεύου Εργαςύασ με α.π.
Δ28/ΟΙΚ.31354/2352/15-9-2014 (ςτη βϊςη του Ν. 4052/2012), ςτην οπούα
προςδιορύζονται ομϊδεσ – ςτϐχοι αςτϋγων. Ειδικϋσ κατηγορύεσ εύναι α) οι
γυναύκεσ που φιλοξενοϑνται ςε ξενώνεσ γυναικών θυμϊτων βύασ και β) οι
ενόλικεσ που φιλοξενοϑνται ςε Δομϋσ Παιδικόσ Προςταςύασ και οι οπούοι δεν
ςπουδϊζουν.
CO19

Ωτομα απϐ
περιοχϋσ

αγροτικϋσ

Εννοοϑνται τα ϊτομα που κατοικοϑν ςτισ αραιοκατοικημϋνεσ περιοχϋσ, ςϑμφωνα με το βαθμϐ αςτικϐτητασ ςτην κατηγοριοπούηςη DEGURBA – κατηγορύα 3. βλ. πύνακα Δόμων που ανόκουν ςε αυτό την κατηγοριοπούηςη:

Πηγϋσ

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=D
SP_DEGURBA

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/documents/DEGURBA/DEGURBA_Methodolo
gy_DG_REGIO.zip

http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/methodology

το δεύκτη CO19 μετρώνται οι ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςϋρχονται ςτισ πρϊξεισ
ΕΚΣ/ΠΑΝ εύναι κϊτοικοι αραιοκατοικημϋνων αγροτικών περιοχών (κατηγορύα 3
DEGURBA). Προςδιορύζονται με βϊςη τη Διεϑθυνςη/ΣΚ κατοικύασ τουσ κατϊ την
ημερομηνύα ειςϐδου ςτην πρϊξη ΕΚΣ/ΠΑΝ. Αν ο ςυμμετϋχων ϋχει περιςςϐτερεσ
κατοικύεσ, καταγρϊφεται ο τϐποσ (ΣΚ/διεϑθυνςη) που εύναι ϋχει επύςημα δηλωθεύ
ςτη Διούκηςη.
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Σα ςτοιχεύα για τουσ ςυμμετϋχοντεσ απϐ αγροτικϋσ περιοχϋσ ςυλλϋγονται ςε επύπεδο μικρών διοικητικών μονϊδων (τοπικϋσ διοικητικϋσ μονϊδεσ 2, former NUTS
5), ςϑμφωνα με τον Καν. 1059/2003. Bλ. Και νϋο Κανονιςμϐ 1319/2013 που τροποποιεύ τον Καν. 1059/2003, ςϑμφωνα με τον οπούο για την Ελλϊδα το χαμηλϐτερο
διοικητικϐ επύπεδο εύναι οι Δόμοι (και ϐχι οι κοινϐτητεσ).
Η Επιτροπό ϋδωςε οδηγύα - ςε ςυμφωνύα με το αντύςτοιχο τμόμα τησ Eurostat για τη μϋτρηςη του δεύκτη CO19, να χρηςιμοποιηθεύ η κατηγοριοπούηςη των αγροτικών περιοχών κατηγορύα 3 τησ DEGURBA με βϊςη τισ 1034 κοινϐτητεσ πριν τη
μεταρρϑθμιςη του 2011 και ϐχι τουσ 325 Δόμουσ που προςδιορύςτηκαν με τη μεταρρϑθμιςη του 2011 (Καλλικρϊτησ) και αντιςτοιχοϑν ςτο επύπεδο LAU-1 :
“After the 2011 reform, Eurostat and ELSTAT established the new 325 municipalities as the LAU-1 level. Furthermore, the 1034 local units (which make up the 325)
were then defined as LAU-2s. This was possible since the LAU-2 level does not need
to be an administrative level. In order to avoid breaks in time series and since the
325 new municipalities at LAU-1 level are much bigger than the old 1034 units, it
was decided to not change the DEGURBA for Greece but continue using the 1034
units, now at LAU-2 level, for this purpose.”

Κοινού δεύκτεσ εκροών για φορεύσ (CO20-CO23)

Κωδικόσ
SFC 2014

Δεύκτησ

Οριςμού

Διευκρινιςτικϊ χόλια
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Ϊργο «μερικώσ εκτελεςθϋν» απϐ κοινωνικοϑσ εταύρουσ ό ΜΚΟ θεωρεύται
ϐταν ο δικαιοϑχοσ που το υλοποιεύ περιλαμβϊνει και κοινωνικοϑσ εταύρουσ ό
ΜΚΟ.

Κοινωνικού εταύροι εύναι οι εκπρϐςωποι των εργαζομϋνων και των εργοδοτών . την Ελλϊδα εύναι οι εξόσ οργανώςεισ:

CO20

Aριθμϐσ ϋργων πλόρωσ ό
μερικώσ εκτελεςθϋντων
απϐ κοινωνικοϑσ εταύρουσ
ό μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ

ΓΕΕ – Γενικό υνομοςπονδύα Εργατών Ελλϊδοσ
ΕΒ – ϑνδεςμοσ Επιχειρόςεων & Βιομηχϊνων

Διευκρινιςτικϊ χόλια

Ο δεύκτησ CO20 μετρϊ τον αριθμϐ των ϋργων που υλοποιοϑνται πλόρωσ ό μερικώσ
απϐ ΜΚΟ ό κοινωνικοϑσ εταύρουσ, οι οπούοι μπορεύ να εύναι Δικαιοϑχοι ςτισ αντύςτοιχεσ πρϊξεισ (ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρ.2(10) του Καν. 1303/2013).

Ο δεύκτησ CO20 δεν μετρϊει τουσ οργανιςμοϑσ/φορεύσ που υλοποιοϑν τα ϋργα,
αλλϊ τα ύδια τα ϋργα. Eϊν ϋνα ϋργο υλοποιεύται απϐ περιςςϐτερουσ απϐ ϋναν κοινωνικοϑσ εταύρουσ ό ΜΚΟ , το ϋργο μετρϊται μύα φορϊ ςτο δεύκτη. Η ςχετικό πληροφϐρηςη καταγρϊφεται κατϊ την ϋναρξη υλοπούηςησ του ϋργου.

ΕΕΕ – Εθνικό υνομοςπονδύα Ελληνικοϑ Εμπορύου
ΓΕΒΕΕ – Γενικό υνομοςπονδύα Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπϐρων Ελλϊδασ
ΕΣΕ – ϑνδεςμοσ Ελληνικών Σουριςτικών Επιχειρόςεων

Αν π.χ. ϋνασ κοινωνικϐσ εταύροσ που ςυμμετεύχε ςτην αρχό ςτην υλοπούηςη του
ϋργου , κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ αποχωρόςει, το ϋργο θεωρεύται μερικώσ εκτελεςθϋν και μετρϊται ςτο δεύκτη CO20.

Σο κϊθε ϋργο μετρϊται μύα φορϊ ςε κϊθε πρϊξη και ςτο δεύκτη. Η κϊθε πρϊξη μπορεύ να περιλαμβϊνει ϋνα ό περιςςϐτερα ϋργα
Μη κυβερνητικό οργϊνωςη θεωρεύται μύα μη κερδοςκοπικό/εθελοντικό
ομϊδα πολιτών που οργανώνεται ςε τοπικϐ, εθνικϐ ό διεθνϋσ επύπεδο .

CO21

Αριθμϐσ ϋργων αφιερωμϋνων ςτη βιώςιμη ςυμμετοχό και την πρϐοδο
των γυναικών ςτην απαςχϐληςη

το δεύκτη CO21 μετρώνται τα ϋργα που ϋχουν ςαφό ςτϐχο τη βελτύωςη τησ
εργαςιακόσ κατϊςταςησ των γυναικών, και κατ’ αυτϐν τον τρϐπο, την «καταπολϋμηςη τησ εξϊπλωςησ τησ φτώχειασ ςτο γυναικεύο πληθυςμϐ, τη μεύωςη των διακρύςεων που βαςύζονται ςτο φϑλο, την καταπολϋμηςη των ςχετικών με το φϑλο ςτερεοτϑπων ςτην αγορϊ εργαςύασ και ςτην εκπαύδευςη και
την κατϊρτιςη, την προαγωγό τησ ςυμφιλύωςησ τησ επαγγελματικόσ και τησ
ιδιωτικόσ ζωόσ για ϐλουσ καθώσ και την ύςη κατανομό των ευθυνών φροντύδασ μεταξϑ ανδρών και γυναικών».

Βλ. Καν. ΕΚΣ 1304/2013, ϊρθρ.7

Ο δεύκτησ CO21 μετρϊ τον αριθμϐ των ϋργων που ϋχουν ςτϐχο την προώθηςη τησ
βιώςιμησ ςυμμετοχόσ των γυναικών ςτην απαςχόληςη, ςϑμφωνα με τον οριςμϐ
του.

Σο κϊθε ϋργο μετρϊται μύα φορϊ ςε κϊθε πρϊξη και ςτο δεύκτη. Η κϊθε πρϊξη μπορεύ να περιλαμβϊνει ϋνα ό περιςςϐτερα ϋργα
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Εννοοϑνται τα ϋργα ςτα οπούα το ΕΚΣ υποςτηρύζει την ενύςχυςη τησ θεςμικόσ ικανϐτητασ και αποτελεςματικϐτητασ τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ ςε εθνικϐ,
περιφερειακϐ ό τοπικϐ επύπεδο

CO22

Αριθμϐσ ϋργων που αφοροϑν δημϐςιεσ διοικόςεισ
ό δημϐςιεσ υπηρεςύεσ ςε
εθνικϐ, περιφερειακϐ ό
τοπικϐ επύπεδο

τον ϐρο «Δημόςια Διούκηςη» περιλαμβϊνονται: η εκτελεςτικό και νομοθετικό διούκηςη κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών οργϊνων, η διούκηςη
και η επύβλεψη των δημοςιονομικών υποθϋςεων (λειτουργύα του φορολογικοϑ ςυςτόματοσ∙ ςυλλογό φϐρων αγαθών και η ϋρευνα παραβύαςησ τησ
φορολογικόσ νομοθεςύασ, η διούκηςη των τελωνεύων), η εφαρμογό του προϒπολογιςμοϑ και η διαχεύριςη των δημϐςιων οικονομικών και του δημοςύου
χρϋουσ (ςυγκϋντρωςη και ςυλλογό χρημϊτων και ο ϋλεγχοσ τησ εκταμύευςόσ
τουσ) , η διούκηςη τησ ςυνολικόσ πολιτικόσ ϋρευνασ και τεχνολογύασ και οι
ςχετικού πϐροι, η διούκηςη και εκτϋλεςη του ςυνολικοϑ οικονομικοϑ και κοινωνικοϑ ςχεδιαςμοϑ καθώσ και οι ςτατιςτικϋσ υπηρεςύεσ ςτα διαφορετικϊ
επύπεδα τησ κυβϋρνηςησ.

Βλ. Καν. ΕΚΣ 1304/2013. ϊρθρ. 3.1.(δ)
Ο δεύκτησ CO22 δεν μετρϊει τουσ οργανιςμοϑσ/φορεύσ που υποςτηρύζονται απϐ τα
ϋργα, αλλϊ τα ύδια τα ϋργα. Ϊνα ϋργο μπορεύ να υποςτηρύζει περιςςϐτερουσ απϐ
ϋναν δημϐςιουσ φορεύσ (δημϐςια διούκηςη ό/και δημϐςια υπηρεςύα κατϊ τον οριςμϐ του δεύκτη) ό αντύςτροφα ϋνασ φορϋασ δημϐςιασ διούκηςησ ό δημϐςιασ υπηρεςύασ μπορεύ να υποςτηρύζεται απϐ περιςςϐτερα απϐ ϋνα ϋργα.
Σο κϊθε ϋργο μετρϊται μύα φορϊ ςε κϊθε πρϊξη και ςτο δεύκτη. Η κϊθε πρϊξη μπορεύ να περιλαμβϊνει ϋνα ό περιςςϐτερα ϋργα

τον ϐρο «Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ» περιλαμβϊνεται κϊθε δημϐςιο ό ιδιωτικϐ
οργανιςμϐ που επιτελεύ δημϐςιο ϋργο/αςκεύ δημϐςια λειτουργύα. Η ϋννοια
του «ιδιωτικοϑ» ςτον οριςμϐ αφορϊ τισ περιπτώςεισ ϐπου κϊποιεσ υπηρεςύεσ ανατύθενται απϐ το κρϊτοσ ςε μεγϊλουσ ιδιωτικοϑσ ό ημι-ιδιωτικοϑσ παρϐχουσ, π.χ. ιδιωτικοϑσ φορεύσ που αςκοϑν δημϐςια λειτουργύα. (ΝΠΙΔ)
Για οριςμϐ των ΜΜΕ, βλ. ϑςταςη Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ 6 ΜαϏου 2003 –
2003/361/ΕΚ) :

CO23

Αριθμϐσ υποςτηριζϐμενων πολϑ μικρών, μικρών
και μεςαύων επιχειρόςεων
(ςυμπεριλαμβανομϋνων
ςυνεταιριςτικών επιχειρόςεων και επιχειρόςεων
τησ κοινωνικόσ οικονομύασ)

Η κατηγορύα των ΜΜΕ αποτελεύται απϐ επιχειρόςεισ που απαςχολοϑν λιγϐτερουσ απϐ 250 εργαζϐμενουσ και που ϋχουν ετόςιο κϑκλο εργαςιών που δεν
υπερβαύνει τα 50 εκ.ευρώ, ό/και ετόςιο κϑκλο εργαςιών που δεν υπερβαύνει
τα 43 εκ.ευρώ. Ο δεύκτησ μετρϊ μικρομεςαύεσ επιχειρόςεισ οποιαςδόποτε
νομικόσ μορφόσ.

Ψσ «μικρό επιχεύρηςη» ορύζεται αυτό που απαςχολεύ ϋωσ 50 ϊτομα και τησ
οπούασ ο ετόςιοσ κϑκλοσ εργαςιών δεν υπερβαύνει τα 10 εκ. ευρώ.

Ψσ «πολϑ μικρό επιχεύρηςη» (ΠΜΕ) ορύζεται αυτό που απαςχολεύ ϋωσ 10
ϊτομα και τησ οπούασ ο ετόςιοσ κϑκλοσ εργαςιών δεν υπερβαύνει τα 2
εκ.ευρώ.

ε αντύθεςη με τουσ ϊλλουσ δεύκτεσ φορϋων CO20-CO22, ο δεύκτησ CO23 μετρϊ
φορεύσ (δηλ. τισ ΜΜΕ) και ϐχι ϋργα.
Μϐνο οι επιχειρόςεισ που ενιςχϑονται/ωφελοϑνται ϊμεςα απϐ την ςτόριξη του
ΕΚΣ ωσ αποτϋλεςμα ςυγκεκριμϋνησ παρϋμβαςησ μετρώνται ςτο δεύκτη CO23. Η
ϊμεςη ενύςχυςη αναφϋρεται ςε περιπτώςεισ ϐπου η ςτόριξη του ΕΚΣ ςτοχεϑει τισ
ύδιεσ τισ ΜΜΕ και για τισ οπούεσ ϋχει δεςμευθεύ ςυγκεκριμϋνο ποςϐ δαπϊνησ.
Οι επιχειρόςεισ για να θεωρεύται πωσ ενιςχϑονται απϐ την ςτόριξη του ΕΚΣ δε
χρειϊζεται να λαμβϊνουν οι ύδιεσ ϊμεςα χρόματα, αλλϊ μποροϑν επύςησ να ωφεληθοϑν απϐ υπηρεςύεσ που ϋχουν χρηματοδοτηθεύ απϐ το ΕΚΣ, χωρύσ να ϋχουν μεταβιβαςτεύ οι πϐροι ςτισ ύδιεσ τισ επιχειρόςεισ. Για παρϊδειγμα, οι πϐροι του ΕΚΣ
μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για την κατϊρτιςη των εργαζομϋνων ςε μύα επιχεύρηςη αλλϊ η πληρωμό μπορεύ να αποδοθεύ απευθεύασ ςε μύα εταιρεύα που αναλαμβϊνει την κατϊρτιςη αυτό. τη περύπτωςη αυτό η επιχεύρηςη που ωφελεύται απϐ
την κατϊρτιςη των εργαζομϋνων τησ μετρϊται ςτο δεύκτη CO23, ενώ η εταιρεύα
που παρϋχει την κατϊρτιςη ϐχι.
Εϊν ϐμωσ ϋνασ εργαζϐμενοσ ςε μύα ΜΜΕ ςυμμετϋχει ςε ϋνα πρϐγραμμα κατϊρτιςησ,
αυτϐ μπορεύ να θεωρηθεύ ϐτι ωφελεύ ϋμμεςα τη ΜΜΕ και δεν θα όταν επαρκόσ
παρϊγοντασ για να ςυμπεριληφθεύ η ΜΜΕ ςτη μϋτρηςη του δεύκτη CO23.
Εϊν η ΜΜΕ ϋχει νομικϊ ιδρυθεύ πριν την ϋναρξη τησ ενύςχυςησ και η ενύςχυςη αυτό
χρηςιμοποιεύται για να βοηθόςει την επιχεύρηςη με κϊποιο τρϐπο κατϊ την φϊςη
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ϋναρξησ τησ λειτουργύασ τησ, τϐτε δϑναται να προςμετρηθεύ ςτο δεύκτη CO23. Ψςτϐςο, εϊν η ΜΜΕ ϋχει νομικϊ ιδρυθεύ κατϊ την περύοδο ενύςχυςησ ό κατϐπιν αυτόσ
ωσ αποτϋλεςμα τησ ενύςχυςησ που ϋλαβε, τϐτε δεν θα πρϋπει να προςμετρηθεύ ςτο
δεύκτη CO23 . Eπύςησ, οι ΜΜΕ που λειτουργοϑν ωσ δικαιοϑχοι δεν θα πρϋπει να
μετρώνται ςτο δεύκτη CO23, εφϐςον ο δεύκτησ μετρϊ ΜΜΕ που οι ύδιεσ ωφελοϑνται
ϊμεςα απϐ το ΕΚΣ και ϐχι ΜΜΕ που υλοποιοϑν δρϊςεισ χωρύσ οι ύδιεσ να ωφελοϑνται απϐ αυτϋσ.

Κοινού δεύκτεσ ϊμεςων αποτελεςμϊτων ςχετικϊ με τουσ ςυμμετϋχοντεσ (CR01 – CR05)
Κωδικόσ
SFC2014

Δεύκτησ

Οριςμού

Διευκρινιςτικϊ χόλια
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Οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα που ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε πρϊξη ΕΚΣ/ΠΑΝ και
που για πρώτη φορϊ δραςτηριοποιοϑνται αναζητώντασ εργαςύα μετϊ τη
λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη.
«Οικονομικϊ μη ενεργού ςυμμετϋχοντεσ» ϐπωσ ορύζονται ςτο δεύκτη CO03
(oικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα).

CR01

Οικονομικϊ μη ενεργού
ςυμμετϋχοντεσ, που δραςτηριοποιοϑνται ςε αναζότηςη εργαςύασ αμϋςωσ
μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ

«που δραςτηριοποιοϑνται ςε αναζότηςη εργαςύασ» ςημαύνει ϐτι τα ϊτομα
δεν εργϊζονται, εύναι διαθϋςιμα για εργαςύα και αναζητοϑν εργαςύα, ϐπωσ
αυτϐ ορύζεται ςτο δεύκτη CO01 (ϊνεργοι).
«αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ» θεωρεύται το διϊςτημα αμϋςωσ
μετϊ την ημερομηνύα εξϐδου του ςυμμετϋχοντα απϐ την πρϊξη ϋωσ max. 4
εβδομϊδεσ μετϊ.
Ο δεύκτησ CR01 αποτυπώνει την αλλαγό ςτο εργαςιακϐ καθεςτώσ του ατϐμου ϐταν εξϋρχεται απϐ την πρϊξη του ΕΚΣ/ΠΑΝ ςε ςχϋςη με το εργαςιακϐ
καθεςτώσ που εύχε ϐταν ειςόλθε ςτην πρϊξη. Ο δεύκτησ μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ
που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη όταν οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα που δεν
δραςτηριοποιοϑνταν ςε αναζότηςη εργαςύασ . Σα ϊτομα που για πρώτη φορϊ εγγρϊφονται ςτισ υπηρεςύεσ απαςχϐληςησ ωσ αναζητοϑντεσ εργαςύα,
μετρώνται ςτο δεύκτη CR01 ϋςτω και αν δεν εύναι ϊμεςα διαθϋςιμοι για εργαςύα

Ο δεύκτησ CR01 μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη όταν οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα (CO03) και ϐχι ϊνεργοι (CO01) οϑτε εργαζϐμενοι (CO05).
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CR02

CR03

Δεύκτησ

υμμετϋχοντεσ που παρακολουθοϑν εκπαύδευςη /
κατϊρτιςη αμϋςωσ μετϊ
τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ
τουσ

υμμετϋχοντεσ που αποκτοϑν εξειδύκευςη αμϋςωσ
μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ

Οριςμού

Ωτομα που ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε πρϊξη ΕΚΣ/ΠΑΝ και που για πρώτη φορϊ
βρύςκονται ςε εκπαύδευςη ό κατϊρτιςη (τυπικό εκπαύδευςη, δια βύου μϊθηςη, επαγγελματικό κατϊρτιςη, ενδοεπιχειρηςιακό κατϊρτιςη κλπ) αμϋςωσ
μετϊ λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ.
«αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ» θεωρεύται το διϊςτημα αμϋςωσ
μετϊ την ημερομηνύα εξϐδου του ςυμμετϋχοντα απϐ την πρϊξη ϋωσ max. 4
εβδομϊδεσ μετϊ.
Ο δεύκτησ CR02 αποτυπώνει την αλλαγό ςτην κατϊςταςη του ατϐμου ϐταν
εξϋρχεται απϐ την πρϊξη του ΕΚΣ/ΠΑΝ ςε ςχϋςη με την κατϊςταςη που
βριςκϐταν κατϊ την εύςοδϐ του ςτην πρϊξη. Ο δεύκτησ μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ
που δεν βρύςκονταν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη κατϊ την εύςοδϐ τουσ
ςτην πρϊξη. Η πηγό χρηματοδϐτηςησ των προγραμμϊτων εκπαύδευςησ/κατϊρτιςησ τα οπούα παρακολουθεύ ο ςυμμετϋχων μετϊ την λόξη τησ
ςυμμετοχόσ του ςτην πρϊξη του ΕΚΣ μπορεύ να εύναι οποιαδόποτε (π.χ απϐ
εθνικοϑσ πϐρουσ ό απϐ ϊλλο ςυγχρηματοδοτοϑμενο πρϐγραμμα).

Διευκρινιςτικϊ χόλια

Ο δεύκτησ CR02 μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη μπορεύ να
όταν ϊνεργοι (CO01), ό εργαζϐμενοι (CO05) ό οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα (CO04)
και που ταυτϐχρονα δεν ςυμμετεύχαν ςε προγρϊμματα εκπαύδευςησ/κατϊρτιςησ
πριν την εύςοδϐ τουσ ςτην πρϊξη.
Εξειδύκευςη βϊςει Εθνικού πλαιςύου
Για την ϋννοια τησ εκπαύδευςησ/κατϊρτιςησ βλ. οριςμϐ δεύκτη CO04.

Ωτομα που ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε πρϊξη ΕΚΣ/ΠΑΝ και που απϋκτηςαν εξειδύκευςη μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη.
Εξειδύκευςη» (ο αγγλικϐσ ϐροσ εύναι «qualification») ςημαύνει “ϋνα τυπικϐ
αποτϋλεςμα (formal outcome) που προϋρχεται απϐ μια διαδικαςύα πιςτοπούηςησ (assessment and validation process) ςτο πλαύςιο τησ οπούασ προςδιορύζεται απϐ αρμϐδιο φορϋα (competent body) ϐτι το ϊτομο ϋχει αποκτόςει
μαθηςιακϋσ δεξιϐτητεσ με ςυγκεκριμϋνα κριτόρια (learning outcomes to
given standards).

Ο δεύκτησ CR03 μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη μπορεύ να
όταν ϊνεργοι (CO01), ό εργαζϐμενοι (CO05) ό οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα (CO03).

Ο δεύκτησ αναφϋρεται μϐνο ςτην εξειδύκευςη που αποκτόθηκε ωσ αποτϋλεςμα τησ πρϊξησ ΕΚΣ

Η Επιτροπό θεωρεύ καλό πρακτικό να προςδιοριςτεύ ςε εθνικϐ επύπεδο (ό ςε επύπεδο προγρϊμματοσ ό πρϊξησ) τι μπορεύ να εύναι αποδεκτϐ ωσ εξειδύκευςη (πιςτοποιητικϐ, δύπλωμα, πτυχύο κοκ) και απϐ ποιϐν φορϋα και αντύςτοιχα να δοθοϑν οι
ςχετικϋσ οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ ςε ϐλουσ τουσ φορεύσ που θα ςυλλϋγουν τα δεδομϋνα του δεύκτη.

«αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ» θεωρεύται το διϊςτημα αμϋςωσ
μετϊ την ημερομηνύα εξϐδου του ςυμμετϋχοντα απϐ την πρϊξη ϋωσ max. 4
εβδομϊδεσ μετϊ.
Ο δεύκτησ μετρϊ μϐνο τουσ ςυμμετϋχοντεσ που οι εξετϊςεισ πιςτοπούηςόσ
τουσ για την απϐκτηςη εξειδύκευςησ διεξόχθηςαν εντϐσ του χρονικοϑ διαςτόματοσ των 4 εβδομϊδων

Η ϋννοια τησ εξειδύκευςησ βϊςει του οριςμοϑ τησ ςημαύνει ϐτι π.χ. μύα απλό βεβαύωςη ςυμμετοχόσ ςε πρϐγραμμα κατϊρτιςησ δεν θεωρεύται εξειδύκευςη. Πρϋπει να
υπϊρχει μύα διαδικαςύα που να αποδεικνϑει ϐτι ο ςυμμετϋχων ϋχει πιςτοποιηθεύ ωσ
προσ τισ αποκτηθεύςεσ δεξιϐτητϋσ του ςϑμφωνα με αναγνωριςμϋνα κριτόρια/standards.

Εξειδύκευςη βϊςει Εθνικού πλαιςύου : Eνδεικτικϊ παραδεύγματα
Δρϊςεισ Μαθητεύασ : οι απϐφοιτοι τησ πιλοτικόσ τϊξησ μαθητεύασ λαμβϊνουν πτυχύο ειδικϐτητασ, επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ Επιπϋδου 5, μετϊ την
ολοκλόρωςη των διαδικαςιών πιςτοπούηςησ των προςϐντων τουσ ςϑμφωνα με
την περ. Δ΄, τησ παρ. 14, του ϊρθρου 46, του Ν. 4186/2013 (Α΄193), η οπούα προςτϋθηκε με την παρ. 6, του ϊρθρου 72, του Ν. 4310/2014 (Α΄258)”.
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Δεύκτησ

Οριςμού

Διευκρινιςτικϊ χόλια
Προγρϊμματα κατϊρτιςησ εργαζομϋνων : Πιςτοπούηςη αποκτηθϋντων προςϐντων
μϋςω αξιολϐγηςησ των γνώςεων και τησ ικανϐτητϊσ τουσ απϐ διαπιςτευμϋνουσ
φορεύσ πιςτοπούηςησ προςώπων, ςϑμφωνα με το διεθνϋσ πρϐτυπο ISΟ/IEC 17024
ό ΕΟΠΠΕΠ. Η πιςτοπούηςη παρϋχεται με βϊςη τυποποιημϋνεσ διαδικαςύεσ που
εύναι ελεγμϋνεσ απϐ τουσ αρμϐδιουσ φορεύσ διαπύςτευςησ ό τον ΕΟΠΠΕΠ.
ε ϐ,τι αφορϊ τη μη-τυπικό εκπαύδευςη αλλϊ και την ϊτυπη μϊθηςη, ο ΕΟΠΠΕΠ
διαμορφώνει το κανονιςτικϐ πλαύςιο αναγνώριςησ και πιςτοπούηςησ των προςϐντων που αποκτώνται μϋςω μη-τυπικόσ εκπαύδευςησ και ϊτυπησ μϊθηςησ, πιςτοποιεύ ςυγκεκριμϋνα προςϐντα και αδειοδοτεύ ανεξϊρτητουσ φορεύσ που πιςτοποιοϑν προςϐντα που προςδιορύζονται βϊςει των αναγκών και προτεραιοτότων τησ
αγορϊσ εργαςύασ (ενδεικτικϊ : ϑςτημα Πιςτοπούηςησ Αρχικόσ Επαγγελματικόσ
Κατϊρτιςησ των αποφούτων των Ινςτιτοϑτων Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (Ι.Ε.Κ.)
και των χολών Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (.Ε.Κ.), Πιςτοπούηςη φορϋων χορόγηςησ πιςτοποιητικών πληροφορικόσ, Πιςτοπούηςη Εκπαιδευτικόσ Επϊρκειασ
Εκπαιδευτών Ενηλύκων Μη Συπικόσ Εκπαύδευςησ , Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ Γλωςςομϊθειασ)

Ωτομα εύτε ϊνεργα εύτε οικονομικϊ μη ενεργϊ (κατϊ τον οριςμϐ των δεικτών
CO01, CO03 αντύςτοιχα) που ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε πρϊξη ΕΚΣ/ΠΑΝ και τα
οπούα εργϊζονται (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ) αμϋςωσ
μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη.

CR04

CR05

υμμετϋχοντεσ που κατϋχουν θϋςη εργαςύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
αυτοαπαςχϐληςησ, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ
ςυμμετοχόσ τουσ

Μειονεκτοϑντα ϊτομα
που δραςτηριοποιοϑνται
ςε αναζότηςη εργαςύασ,
που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη /κατϊρτιςη,
που αποκτοϑν εξειδύκευςη, που κατϋχουν θϋςη

«θϋςη εργαςύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ» ϐπωσ ορύζεται ςτο δεύκτη CO05 : απαςχολοϑμενοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων των αυτοαπαςχολουμϋνων.
«αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ» θεωρεύται το διϊςτημα αμϋςωσ
μετϊ την ημερομηνύα εξϐδου του ςυμμετϋχοντα απϐ την πρϊξη ϋωσ max. 4
εβδομϊδεσ μετϊ.

Ο δεύκτησ CR04 μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη μπορεύ να
όταν ϊνεργοι (CO01) ό οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα (CO03) και ϐχι εργαζϐμενοι
(CO05).

Ο δεύκτησ CR04 αποτυπώνει την αλλαγό ςτο εργαςιακϐ καθεςτώσ του ατϐμου ϐταν εξϋρχεται απϐ την πρϊξη ΕΚΣ/ΠΑΝ ςε ςχϋςη με το εργαςιακϐ καθεςτώσ που εύχε ϐταν ειςόλθε ςτην πρϊξη. Ο δεύκτησ μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ
που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη όταν εύτε οικονομικϊ μη ενεργϊ εύτε ϊνεργα
ϊτομα
«Μειονεκτοϑντα ϊτομα» ϐπωσ ορύζονται ςτουσ δεύκτεσ εκροών EKT CO12,
CO14, CO15, CO16, CO17
«που δραςτηριοποιοϑνται ςε αναζότηςη εργαςύασ» ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ
δεύκτη ϊμεςων αποτελεςμϊτων ΕΚΣ CR01
«που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη» ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ

Ο δεύκτησ CR05 μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη μετρόθηκαν
ςε τουλϊχιςτον ϋναν απϐ τουσ δεύκτεσ εκροών CO12, CO14, CO15, CO16, CO17 ωσ
μειονεκτοϑντα ϊτομα, και μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη μετρώνται ςε τουλϊχιςτον ϋναν απϐ τουσ δεύκτεσ ϊμεςων αποτελεςμϊτων CR01 – CR04.
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Δεύκτησ
απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, αμϋςωσ μετϊ
τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ
τουσ

Οριςμού

Διευκρινιςτικϊ χόλια

δεύκτη ϊμεςων αποτελεςμϊτων ΕΚΣ CR02
«που αποκτοϑν εξειδύκευςη» ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη ϊμεςων αποτελεςμϊτων ΕΚΣ CR03
«που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ» ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη εκροών ΕΚΣ CO05
«αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ» θεωρεύται το διϊςτημα αμϋςωσ
μετϊ την ημερομηνύα εξϐδου του ςυμμετϋχοντα απϐ την πρϊξη ϋωσ max. 4
εβδομϊδεσ μετϊ.

Κοινού δεύκτεσ μακροπρόθεςμων αποτελεςμϊτων ςχετικϊ με τουσ ςυμμετϋχοντεσ (CR06 – CR09)
Κωδικόσ
SFC2014

CR06

CR07

Δεύκτησ

υμμετϋχοντεσ που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
αυτοαπαςχϐληςησ, εντϐσ
ϋξι μηνών απϐ τη λόξη τησ
ςυμμετοχόσ τουσ

υμμετϋχοντεσ με βελτιωμϋνη κατϊςταςη ςτην
αγορϊ εργαςύασ εντϐσ ϋξι
μηνών απϐ τη λόξη τησ
ςυμμετοχόσ τουσ

Οριςμού

Ωτομα εύτε ϊνεργα εύτε οικονομικϊ μη ενεργϊ (κατϊ τον οριςμϐ των κοινών
δεικτών εκροών ΕΚΣ CO01, CO03 αντύςτοιχα) που ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε
πρϊξη ΕΚΣ/ΠΑΝ και τα οπούα εργϊζονται (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ) ϋξι μόνεσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη
«που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ» ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη εκροών ΕΚΣ CO05
Ο δεύκτησ CR06 αποτυπώνει την αλλαγό ςτο εργαςιακϐ καθεςτώσ των ςυμμετεχϐντων 6 μόνεσ μετϊ την ϋξοδϐ τουσ απϐ την πρϊξη ςε ςχϋςη με το εργαςιακϐ καθεςτώσ που εύχαν ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη, δηλ. ςυμμετϋχοντεσ
που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη όταν εύτε οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα εύτε
ϊνεργοι

Διευκρινιςτικϊ χόλια

Ο δεύκτησ CR06 μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη όταν ϊνεργοι
(CO01) ό οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα (CO03) και ϐχι εργαζϐμενοι (CO05).
Ο δεύκτησ CR06 αποτυπώνει την εργαςιακό κατϊςταςη των ςυμμετεχϐντων (ϐτι
δηλ. εργϊζονται) ϐπωσ ιςχϑει 6 μόνεσ μετϊ την ημερομηνύα εξϐδου τουσ απϐ την
πρϊξη, ϐχι νωρύτερα οϑτε αργϐτερα. Παρϊδειγμα : υμμετϋχοντεσ που βρόκαν π.χ.
δουλειϊ 2 μόνεσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη και που ςε 3 μόνεσ
εύναι πϊλι ϊνεργοι, δεν θα πρϋπει να μετρώνται ωσ εργαζόμενοι ςτο δεύκτη CR06,
γιατύ 6 μόνεσ μετϊ την ϋξοδό τουσ από την πρϊξη εύναι ϊνεργοι.

Ατομα που ειςϋρχονται ςε πρϊξη του ΕΚΣ ωσ απαςχολοϑμενοι (κατϊ τον
οριςμϐ του κοινοϑ δεύκτη εκροών CO05) και που ϋξι μόνεσ μετϊ τη λόξη τησ
ςυμμετοχόσ τουσ ϋχει αλλϊξει η εργαςιακό τουσ κατϊςταςη ωσ προσ ϋνα ό
περιςςϐτερα απϐ τα παρακϊτω χαρακτηριςτικϊ :

Ο δεύκτησ CR07 μετρϊ το αποτϋλεςμα 6 μόνεσ μετϊ την ημερομηνύα εξϐδου των
ςυμμετεχϐντων απϐ την πρϊξη ςϑμφωνα με τον οριςμϐ του δεύκτη, για τουσ ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη όταν εργαζϐμενοι (CO05) και ϐχι ϊνεργοι (CO01) οϑτε οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα (CO03)

α) μετακινόθηκαν απϐ επιςφαλό ςε ςταθερό απαςχϐληςη (transited from

Δεν υπϊρχει αντύςτοιχοσ κοινόσ δεύκτησ ϊμεςων αποτελεςμϊτων. Οι δεύκτεσ
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precarious to stable employment) ό/και
β) μετακινόθηκαν απϐ υποαπαςχϐληςη ςε πλόρη απαςχϐληςη (transited
from underemployment to full employment) ό/και
γ) μετακινόθηκαν ςε θϋςη εργαςύασ που απαιτεύ υψηλϐτερεσ δεξιϐτητεσ/
προςϐντα/εξειδύκευςη, (competences/skills/qualifications), περιςςϐτερεσ
αρμοδιϐτητεσ (entailing more responsibilities) ό/και
δ) ϋλαβαν προαγωγό (received a promotion)

CR01 και CR04 που μετροϑν ϊμεςα αποτελϋςματα ωσ προσ το εργαςιακϐ καθεςτώσ
αφοροϑν ςυμμετϋχοντεσ που όταν ϊνεργοι ό οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα ϐταν
ειςόλθαν ςτισ πρϊξεισ.

Επιςφαλόσ θεωρεύται η προςωρινό απαςχϐληςη ("temporary employment")
και η ςϑμβαςη εργαςύασ οριςμϋνου χρϐνου ("work contract of limited
duration"). Οι δϑο καταςτϊςεισ/εργαςιακϊ καθεςτώτα θα μποροϑςαν να
θεωρηθοϑν ϐμοιεσ. Οι εργαζϐμενοι με ςϑμβαςη εργαςύασ οριςμϋνου χρϐνου
εύναι εκεύνοι που η εργαςύα τουσ θα τελειώςει μετϊ απϐ ϋνα διϊςτημα που
εύτε εύναι εξαρχόσ προκαθοριςμϋνο, εύτε ϐχι, αλλϊ που προςδιορύζεται απϐ
αντικειμενικϊ κριτόρια, ϐπωσ ϋνα ςυμβϐλαιο ό η αντικατϊςταςη ενϐσ ϊλλου
εργαζϐμενου που απουςιϊζει προςωρινϊ.
Τποαπαςχόληςη (Underemployment) θεωρεύται η ακοϑςια μερικό απαςχϐληςη (involuntary part-time employment). “Ακοϑςια” με την ϋννοια ϐτι τα
ϊτομα δηλώνουν ϐτι εργϊζονται ςε καθεςτώσ μερικόσ απαςχϐληςησ επειδό
δεν μποροϑν να βρουν πλόρη απαςχϐληςη.
Ο δεύκτησ CR07 αποτυπώνει την αλλαγό ςτο καθεςτώσ των ςυμμετεχϐντων
6 μόνεσ μετϊ την ϋξοδϐ τουσ απϐ την πρϊξη ςε ςχϋςη με το καθεςτώσ που
εύχαν ϐταν ειςόλθαν ςε αυτόν.
Οι δεξιότητεσ (competences) θα πρϋπει να κατανοηθοϑν ωσ η αποδεδειγμϋνη ικανϐτητα να χρηςιμοποιόςει κανεύσ τη γνώςη και τισ προςωπικϋσ, κοινωνικϋσ ό/και μεθοδολογικϋσ ικανϐτητϋσ του ςτην εργαςύα ό ςτην εκπαύδευςη και ςτην επαγγελματικό και προςωπικό του ανϋλιξη. το πλαύςιο του
«European Qualifications Framework» , η ϋννοια «competence» περιγρϊφεται με ϐρουσ ευθϑνησ και αυτονομύασ.
Εξειδύκευςη (qualification) ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη ϊμεςων αποτελεςμϊτων ΕΚΣ CR03

CR08

υμμετϋχοντεσ ηλικύασ
ϊνω των 54 ετών που
κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, εντϐσ ϋξι μηνών
απϐ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ

«Ωτομα ϊνω των 54 ετών», ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη εκροών ΕΚΣ
CO07.
«που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ» ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων
ΕΚΣ CR06, του οπούου ο δεύκτησ CR08 εύναι υποςϑνολο

Ο δεύκτησ CR08 μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη όταν ϊνω
των 54 ετών (ςυμμετϋχοντεσ που μετρόθηκαν ςτο δεύκτη CO07) και ϊνεργοι
(CO01) ό οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα (CO03) , αλλϊ ϐχι εργαζϐμενοι (CO05) ,και 6
μόνεσ μετϊ την ημερομηνύα εξϐδου τουσ απϐ την πρϊξη εύναι εργαζϐμενοι/αυτοαπαςχολοϑμενοι.
Η ηλικύα του ςυμμετϋχοντα εύναι η ηλικύα που ϋχει κατϊ την εύςοδϐ του ςτην πρϊξη, δηλ. για το δεύκτη CR08 εύναι oι ςυμμετϋχοντεσ που ϋχουν μετρηθεύ ςτο δεύκτη
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Ο δεύκτησ CR08 αποτυπώνει την αλλαγό ςτο εργαςιακϐ καθεςτώσ των ςυμμετεχϐντων 6 μόνεσ μετϊ την ϋξοδϐ τουσ απϐ την πρϊξη ΕΚΣ ςε ςχϋςη με το
εργαςιακϐ καθεςτώσ που εύχαν ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη, δηλ. μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη όταν εύτε οικονομικϊ μη ενεργϊ
ϊτομα εύτε ϊνεργοι

Διευκρινιςτικϊ χόλια
εκροών CO07, δηλ. που όταν 55 ετών και ϊνω ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη του ΕΚΣ.

Μειονεκτοϑντα ϊτομα που ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε πρϊξη ΕΚΣ και τα οπούα
εργϊζονται (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ) ϋξι μόνεσ μετϊ τη
λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη EKT/ΠΑΝ.

CR09

Μειονεκτοϑντεσ ςυμμετϋχοντεσ που κατϋχουν θϋςη
απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, εντϐσ ϋξι
μηνών απϐ τη λόξη τησ
ςυμμετοχόσ τουσ.

«Μειονεκτοϑντεσ ςυμμετϋχοντεσ», ϐπωσ ορύζονται ςτουσ κοινοϑσ δεύκτεσ
εκροών ΕΚΣ CO12, CO14, CO15, CO16, CO17.
«που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ» ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη μακροπρϐθεςμων αποτελεςμϊτων
ΕΚΣ CR06, του οπούου ο δεύκτησ CR09 εύναι υποςϑνολο

Ο δεύκτησ CR09 μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη μετρόθηκαν
ςε τουλϊχιςτον ϋναν απϐ τουσ δεύκτεσ εκροών CO12, CO14, CO15, CO16, CO17 ωσ
μειονεκτοϑντα ϊτομα και ταυτϐχρονα όταν ϊνεργοι (CO01) ό οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα (CO03) , αλλϊ ϐχι εργαζϐμενοι (CO05) , και 6 μόνεσ μετϊ την ημερομηνύα
εξϐδου τουσ απϐ την πρϊξη εύναι εργαζϐμενοι/αυτοαπαςχολοϑμενοι.

Ο δεύκτησ CR09 αποτυπώνει την αλλαγό ςτο εργαςιακϐ καθεςτώσ των ςυμμετεχϐντων 6 μόνεσ μετϊ την ϋξοδϐ τουσ απϐ την πρϊξη ςε ςχϋςη με το εργαςιακϐ καθεςτώσ που εύχαν ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη, δηλ. μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που όταν εύτε ϊνεργοι εύτε οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη
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Ωνεργα ϊτομα που ολοκληρώνουν την παρϋμβαςη τησ ΠΑΝ.

CR01Y

Ωνεργοι ςυμμετϋχοντεσ
που ολοκληρώνουν την
παρϋμβαςη που υποςτηρύζεται απϐ την
ΠΑΝ

Ολοκλόρωςη τησ παρϋμβαςησ ςημαύνει ϐτι ο ςυμμετϋχων παρακολουθεύ την παρϋμβαςη ςϑμφωνα με το πρϐγραμμα μϋχρι την τελευταύα μϋρα κατϊ την οπούα αυτό
ολοκληρώνεται. Oι ςυμμετϋχοντεσ που εγκαταλεύπουν για οποιοδόποτε λϐγο δεν
μετρώνται ςτο δεύκτη.
«Ωνεργοι ςυμμετϋχοντεσ» ϐπωσ ορύζονται ςτον κοινϐ δεύκτη εκροόσ ΕΚΣ CO01.

Ωνεργα ϊτομα που λαμβϊνουν προςφορϊ εργαςύασ, ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ,
μαθητεύασ ό πρακτικόσ ϊςκηςησ (εύτε την αποδϋχονται εύτε όχι), κατϊ τη διϊρκεια
ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη ό αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςε αυτόν.
«Ωνεργοι ςυμμετϋχοντεσ» ϐπωσ ορύζονται ςτον κοινϐ δεύκτη εκροόσ ΕΚΣ CO01.

CR02Y

Ωνεργοι ςυμμετϋχοντεσ
που λαμβϊνουν προςφορϊ εργαςύασ, ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ,
μαθητεύασ ό πρακτικόσ
ϊςκηςησ αμϋςωσ μετϊ
τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ

«Προςφορϊ» (οffer) εννοεύται μύα υπϐςχεςη/δϋςμευςη (promise) που υποβϊλλεται
για αποδοχό απϐ τον προςφϋροντα (π.χ. ϋναν εργοδϐτη ό φορϋα κατϊρτιςησ) προσ
τον ςυμμετϋχοντα, ςτο βαθμϐ που υποδηλώνει με ςαφόνεια τη βοϑληςη του προςφϋροντα να ειςϋλθει ςε μύα ςυμφωνύα υπϐ ςυγκεκριμϋνουσ ϐρουσ με τον ςυμμετϋχοντα, και η οπούα γύνεται με τρϐπο ώςτε η αποδοχό τησ ςυνεπϊγεται δεςμευτικό
τόρηςη τησ ςυμφωνύασ αυτόσ. ήταν και αν ο ςυμμετϋχων την αποδεχτεύ, τϐτε γύνεται
ςυμφωνύα που δεςμεϑει νομικϊ τα δϑο μϋρη.
«Eργαςύα» ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη εκροόσ ΕΚΣ CO05
«υνεχιζόμενη εκπαύδευςη» (continued education) θεωρεύται η ϋνταξη ςε τυπικό
εκπαύδευςη ό προγρϊμματα κατϊρτιςησ που οδηγοϑν ςε αναγνωριςμϋνη πιςτοπούηςη (recognized vocational qualification).
«Μαθητεύα» (apprenticeship) . Σα χαρακτηριςτικϊ μύασ μαθητεύασ (π.χ. διϊρκεια,
δεξιϐτητεσ που πρϋπει να αποκτηθοϑν, αμοιβό) προςδιορύζονται ςτη ςϑμβαςη ό
ςυμφωνύα μεταξϑ του μαθητευϐμενου και του εργοδϐτη εύτε απευθεύασ εύτε μϋςω
του εκπαιδευτικοϑ ιδρϑματοσ. Οι μαθητεύεσ εύναι κανονικϊ κομμϊτι τησ τυπικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ ςτο επύπεδο τησ ανώτερησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ
(ISCED 3), η διϊρκειϊ τουσ εύναι κατϊ μϋςο ϐρο 3 χρϐνια και μύα επιτυχημϋνη ολοκλόρωςη οδηγεύ ςε αναγνωριςμϋνη πιςτοπούηςη για ϋνα ςυγκεκριμϋνο επϊγγελμα/ειδικϐτητα (occupation) ςε εθνικϐ επύπεδο.

Διευκρινιςτικϊ χόλια
Ο δεύκτησ CR01Y μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη ΠΑΝ όταν
ϊνεργοι (CO01) και που κατϊ την ϋξοδϐ τουσ απϐ την πρϊξη ολοκλόρωςαν την
παρϋμβαςη/τισ επιμϋρουσ δρϊςεισ που προβλϋπονταν για αυτοϑσ ςτο πλαύςιο
υλοπούηςησ τησ πρϊξησ.
H ϋννοια τησ παρϋμβαςησ (intervention) αναφϋρεται ςτο ςϑνολο των επιμϋρουσ
δρϊςεων (activities) ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει το κϊθε ϊτομο ςτο πλαύςιο τησ πρϊξησ (operation). Αυτϋσ οι δρϊςεισ και η διϊρκειϊ τουσ μπορεύ να εύναι ύδιεσ ό διαφορετικϋσ για κϊθε ςυμμετϋχοντα ςτην ύδια πρϊξη. (Π.χ μύα πρϊξη μπορεύ να ϋχει
διϊρκεια 2 χρόνια, αλλϊ ϋςτω ότι για κϊθε ςυμμετϋχοντα προβλϋπoνται δρϊςεισ
διϊρκειασ 4 μηνών. το παρϊδειγμα αυτό, ολοκλόρωςη τησ παρϋμβαςησ για κϊθε
ςυμμετϋχοντα εύναι η ολοκλόρωςη του τετραμόνου των δρϊςεων, ενώ οι ςυμμετϋχοντεσ που εγκαταλεύψουν την πρϊξη πριν ολοκληρώςουν το ςύνολο των επιμϋρουσ
δρϊςεων δεν μετρώνται ςτο δεύκτη CR01Y)
Ο δεύκτησ CR02Y μετρϊ τουσ ανϋργουσ ςυμμετϋχοντεσ (ειςϋρχονται ςτην πρϊξη με
την ιδιϐτητα του ανϋργου) που λαμβϊνουν την προςφορϊ εργαςύασ, ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ, μαθητεύασ ό πρακτικόσ ϊςκηςησ ςυμπεριλαμβανομϋνων και
ϐςων την ϋλαβαν ϐςο ακϐμα υλοποιεύται η πρϊξη τησ ΠΑΝ, εύτε την αποδεχτοϑν
αποχωρώντασ απϐ την πρϊξη, εύτε δεν την αποδεχτοϑν και ςυνεχύςουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτην πρϊξη. Ο δεύκτησ CR02Y μετρϊει ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ που
λαμβϊνουν προςφορϊ, ςϑμφωνα με τον οριςμϐ του, ανεξϊρτητα από το αν
ϋχουν ολοκληρώςει ό όχι το ςύνολο των δρϊςεων τησ πρϊξησ τησ ΠΑΝ.
υμπεριλαμβϊνονται δηλ. και οι ςυμμετϋχοντεσ που εξϋρχονται απϐ την πρϊξη
πριν την ολοκλόρωςό τησ, επειδό λαμβϊνουν μύα προςφορϊ την οπούα αποδϋχονται και ςυνεπώσ αποχωροϑν απϐ την πρϊξη.
υνεπώσ ο δεύκτησ CR02Y μετρϊ :
α) τουσ ςυμμετϋχοντεσ που λαμβϊνουν προςφορϊ αμϋςωσ μετϊ την ημερομηνύα
εξϐδου τουσ απϐ την πρϊξη ϋωσ max. 4 εβδομϊδεσ μετϊ.
β) τουσ ςυμμετϋχοντεσ που λαμβϊνουν προςφορϊ ϐςο ςυμμετϋχουν ςτην πρϊξη,
δεν την αποδϋχονται, και ςυνεχύςουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτην πρϊξη και
γ) τουσ ςυμμετϋχοντεσ που λαμβϊνουν προςφορϊ ϐςο ςυμμετϋχουν ςτην πρϊξη,
την αποδϋχονται, και αποχωροϑν απϐ την πρϊξη πριν την ολοκλόρωςό τησ.
Παραδεύγματα : 1. Ενασ ϊνεργοσ ςυμμετϋχει ςε πρϊξη τησ ΠΑΝ και όςο ακόμα υλοποιεύται η πρϊξη λαμβϊνει μύα προςφορϊ πρακτικόσ ϊςκηςησ (που δεν αποτελεύ
μϋροσ τησ πρϊξησ), την οπούα αρνεύται και ςυνεχύζει τη ςυμμετοχό του ςτην πρϊξη
μϋχρι το τϋλοσ. Για το ϊτομο αυτό ςυμπληρώνονται οι δεύκτεσ CR01Τ και CR02Τ.
2. Ενασ ϊνεργοσ ςυμμετϋχει ςε πρϊξη τησ ΠΑΝ και όςο ακόμα υλοποιεύται η πρϊξη
λαμβϊνει μύα προςφορϊ εργαςύασ (που δεν αποτελεύ μϋροσ τησ πρϊξησ), την οπούα
αποδϋχεται αμϋςωσ και αποχωρεύ από την πρϊξη πριν την ολοκλόρωςό τησ. Για το
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«Πρακτικό ϊςκηςη» (traineeship) γενικϊ θεωρεύται μύα ςϑντομη περύοδοσ εργαςιακόσ πρακτικόσ (work practice) ςε μύα επιχεύρηςη, δημϐςιο φορϋα ό ΜΚΟ με ςκοπϐ
την απϐκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ πριν τη μϐνιμη απαςχϐληςη . Η πρακτικό ϊςκηςη γενικϊ διαρκεύ μερικϋσ εβδομϊδεσ ϋωσ μερικοϑσ μόνεσ και ςυνόθωσ δεν ςυνιςτϊ
ςϑμβαςη απαςχϐληςησ, καθώσ ο κϑριοσ ςκοπϐσ τησ εύναι η παροχό εμπειρύασ μϊθηςησ/κατϊρτιςησ (a training experience), και ϐχι ευκαιρύα αμειβϐμενησ εργαςύασ.

ϊτομο αυτό ςυμπληρώνεται ο δεύκτησ CR02Τ, ενώ ο δεύκτησ CR01 παύρνει τιμό 0,
αφού ο ςυμμετϋχων αποχώρηςε πριν την ολοκλόρωςη τησ πρϊξησ.

ϑμφωνα με τουσ οριςμοϑσ τησ Επιτροπόσ, υπϊρχουν κυρύωσ 5 τϑποι πρακτικόσ
ϊςκηςησ – εν μϋρει επικαλυπτϐμενοι :
1. Πρακτικό ϊςκηςη που αποτελεύ εθελοντικϐ ό υποχρεωτικϐ κομμϊτι του ακαδημαώκοϑ ό/και επαγγελματικοϑ προγρϊμματοσ ςπουδών (δηλ. η πρακτικό ϊςκηςη ωσ
μϋροσ/κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπαύδευςησ)
2. Πρακτικό ϊςκηςη που αποτελεύ μϋροσ υποχρεωτικόσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ
(professional training) (π.χ ςε νομικό, ιατρικό, αρχιτεκτονικό, λογιςτικϊ κλπ για την
απϐκτηςη ϊδειασ επαγγϋλματοσ)
3. Πρακτικό ϊςκηςη που αποτελεύ κομμϊτι των ενεργητικών πολιτικών απαςχϐληςησ
4. Πρακτικό ϊςκηςη που ςυμφωνεύται μεταξϑ του πρακτικϊ αςκοϑμενου και του
φορϋα υποδοχόσ (επιχεύρηςη, ΜΚΟ ό Δημϐςια Διούκηςη) χωρύσ τη ςυμμετοχό τρύτου
φορϋα, και η οπούα ςυνόθωσ υλοποιεύται μετϊ την ολοκλόρωςη των ςπουδών ό/και
ωσ μϋροσ τησ αναζότηςησ εργαςύασ (job search), - ‘post-studies’ ό ‘open-market’
traineeship.
5. Διακρατικό πρακτικό ϊςκηςη, που μπορεύ να περιλαμβϊνει τουσ τϑπουσ 1, 2 και 4.

Ψσ προςφορϊ κατϊ την ϋννοια του δεύκτη CR02Y δεν πρϋπει να θεωρεύται :
Α) η προςφορϊ εργαςύασ, πρακτικόσ ϊςκηςησ, ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ, μαθητεύασ, που εύναι τμόμα/μϋροσ τησ ύδιασ τησ πρϊξησ ςτην οπούα ςυμμετϋχουν οι
ϊνεργοι.
Β) η παραπομπό του ςυμμετϋχοντα απϐ τισ υπηρεςύεσ απαςχϐληςησ ςε ςυγκεκριμϋνο εργοδϐτη ό φορϋα κατϊρτιςησ (δηλ. ϐταν η υπηρεςύα απαςχϐληςησ προτεύνει ςτον ϊνεργο να κϊνει αύτηςη ςε εργοδϐτη ό φορϋα κατϊρτιςησ)
Γ) ο ςυμμετϋχων προςκαλεύται ό παραπϋμπεται ςε ςυνϋντευξη για δουλειϊ

«αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ» θεωρεύται το διϊςτημα αμϋςωσ μετϊ
την ημερομηνύα εξϐδου του ςυμμετϋχοντα απϐ την πρϊξη ϋωσ max. 4 εβδομϊδεσ μετϊ.

CR03Τ

Ωνεργοι ςυμμετϋχοντεσ
που ςυμμετϋχουν ςε
εκπαύδευςη
/κατϊρτιςη, ό που
αποκτοϑν εξειδύκευςη,
ό που κατϋχουν θϋςη
απαςχϐληςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
αυτοαπαςχϐληςησ,
αμϋςωσ μετϊ τη λόξη
τησ ςυμμετοχόσ τουσ

Ωνεργα ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, ό που αποκτοϑν εξειδύκευςη ό που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη τησ ΠΑΝ.
«Ωνεργοι ςυμμετϋχοντεσ» ϐπωσ ορύζονται ςτον κοινϐ δεύκτη εκροόσ ΕΚΣ CO01.
«που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη» ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη ΕΚΣ
CR02
«υμμετϋχοντεσ που παρακολουθοϑν εκπαύδευςη / κατϊρτιςη αμϋςωσ μετϊ τη λόξη
τησ ςυμμετοχόσ τουσ»
«που αποκτοϑν εξειδύκευςη» ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη ΕΚΣ CR03 “υμμετϋχοντεσ που αποκτοϑν εξειδύκευςη αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ”

Ο δεύκτησ CR03Τ μετρϊ τουσ ανϋργουσ ςυμμετϋχοντεσ (ειςϋρχονται ςτην πρϊξη με
την ιδιϐτητα του ανϋργου) που μετϊ τη λόξη ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη τησ
ΠΑΝ, ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, ό ϋχουν αποκτόςει εξειδύκευςη ό
κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ.
Ο δεύκτησ μετρϊ ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ και δεν εξαιρεύ ϐςουσ ϋφυγαν απϐ την
πρϊξη πριν την ολοκλόρωςό τησ (βαςικό διαφορϊ μεταξύ μϋτρηςησ ςυμμετεχόντων του δεύκτη CR03Y ςε ςχϋςη με το δεύκτη CR01Y)

“που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ”
ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη ΕΚΣ CR04 “υμμετϋχοντεσ που κατϋχουν θϋςη εργαςύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμ-
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Δεύκτησ
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Διευκρινιςτικϊ χόλια

μετοχόσ τουσ”
«αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ» θεωρεύται το διϊςτημα αμϋςωσ μετϊ
την ημερομηνύα εξϐδου του ςυμμετϋχοντα απϐ την πρϊξη ϋωσ max. 4 εβδομϊδεσ μετϊ.
Ο δεύκτησ CR03Y αποτυπώνει την αλλαγό ςτην κατϊςταςη του ςυμμετϋχοντα ϐταν
εξϋρχεται απϐ την πρϊξη, ςε ςχϋςη με την κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκεται ϐταν
ειςϋρχεται ςε αυτόν ,δηλ. μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που δεν ςυμμετεύχαν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη ούτε όταν εργαζόμενοι ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη

CR04Τ

CR05Τ

Μακροχρϐνια ϊνεργοι
ςυμμετϋχοντεσ
που
ολοκληρώνουν
την
παρϋμβαςη που υποςτηρύζεται απϐ την
ΠΑΝ

Μακροχρϐνια ϊνεργοι
ςυμμετϋχοντεσ
που
λαμβϊνουν προςφορϊ
εργαςύασ, ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ, μαθητεύασ ό πρακτικόσ
ϊςκηςησ αμϋςωσ μετϊ
τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ

Μακροχρϐνια ϊνεργα ϊτομα που ολοκληρώνουν την παρϋμβαςη τησ ΠΑΝ.
Ολοκλόρωςη τησ παρϋμβαςησ ςημαύνει ϐτι ο ςυμμετϋχων παρακολουθεύ την παρϋμβαςη ςϑμφωνα με το πρϐγραμμα μϋχρι την τελευταύα μϋρα κατϊ την οπούα αυτό
ολοκληρώνεται. Oι ςυμμετϋχοντεσ που εγκαταλεύπουν για οποιοδόποτε λϐγο δεν
μετρώνται ςτο δεύκτη.
«Μακροχρϐνια ϊνεργοι ςυμμετϋχοντεσ» ϐπωσ ορύζονται ςτον κοινϐ δεύκτη εκροόσ
ΕΚΣ CO02.
Μακροχρϐνια ϊνεργοι που λαμβϊνουν προςφορϊ εργαςύασ, ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ, μαθητεύασ ό πρακτικόσ ϊςκηςησ (εύτε την αποδϋχονται εύτε όχι), κατϊ τη
διϊρκεια ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη ό αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ
ςε αυτόν.
«Μακροχρϐνια ϊνεργοι ςυμμετϋχοντεσ» ϐπωσ ορύζονται ςτον κοινϐ δεύκτη εκροόσ
ΕΚΣ CO02
«προςφορϊ», «ςυνεχιζϐμενη εκπαύδευςη», «μαθητεύα», «πρακτικό ϊςκηςη» ϐπωσ
ορύζονται ςτο δεύκτη CR02Τ «Ωνεργοι ςυμμετϋχοντεσ που λαμβϊνουν προςφορϊ
εργαςύασ, ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ, μαθητεύασ ό πρακτικόσ ϊςκηςησ αμϋςωσ μετϊ
τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ»
«Εργαςύα» ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη εκροόσ ΕΚΣ CO05

Ο δεύκτησ CR02Y μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη ΠΑΝ όταν
μακροχρϐνια ϊνεργοι (CO02) και που κατϊ την ϋξοδϐ τουσ απϐ την πρϊξη ολοκλόρωςαν την παρϋμβαςη/τισ επιμϋρουσ δρϊςεισ που προβλϋπονταν για αυτοϑσ ςτο
πλαύςιο υλοπούηςησ τησ πρϊξησ.
Ο δεύκτησ CR04Τ εύναι υποςϑνολο του δεύκτη CR01Τ

Ο δεύκτησ CR05Y μετρϊ τουσ μακροχρϐνια ανϋργουσ ςυμμετϋχοντεσ (ειςϋρχονται
ςτην πρϊξη με την ιδιϐτητα του μακροχρϐνια ανϋργου) που λαμβϊνουν την προςφορϊ εργαςύασ, ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ, μαθητεύασ ό πρακτικόσ ϊςκηςησ
ςυμπεριλαμβανομϋνων και ϐςων την ϋλαβαν ϐςο ακϐμα υλοποιεύται η πρϊξη τησ
ΠΑΝ, εύτε την αποδεχτοϑν αποχωρώντασ απϐ την πρϊξη, εύτε δεν την αποδεχτοϑν
και ςυνεχύςουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτην πρϊξη.
Βλ. και διευκρινιςτικϊ ςχϐλια δεύκτη CR02Y
Ο δεύκτησ CR05Τ εύναι υποςϑνολο του δεύκτη CR02Τ

«αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ» θεωρεύται το διϊςτημα αμϋςωσ μετϊ
την ημερομηνύα εξϐδου του ςυμμετϋχοντα απϐ την πρϊξη ϋωσ max. 4 εβδομϊδεσ μετϊ.

CR06Y

Μακροχρϐνια ϊνεργοι
ςυμμετϋχοντεσ
που
ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη,
ό
που αποκτοϑν εξειδύκευςη, ό που κατϋχουν
θϋςη
απαςχϐληςησ
ςυμπεριλαμβανομϋνησ

Mακροχρϐνια ϊνεργα ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, ό που αποκτοϑν εξειδύκευςη ό που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
αυτοαπαςχϐληςησ, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη τησ ΠΑΝ.
«Μακροχρϐνια ϊνεργοι ςυμμετϋχοντεσ» ϐπωσ ορύζονται ςτον κοινϐ δεύκτη εκροόσ
ΕΚΣ CO02.
«που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη» ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη ΕΚΣ
CR02

Ο δεύκτησ CR06Τ μετρϊ τουσ μακροχρϐνια ανϋργουσ ςυμμετϋχοντεσ (ειςϋρχονται
ςτην πρϊξη με την ιδιϐτητα του μακροχρϐνια ανϋργου) που μετϊ τη λόξη ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη τησ ΠΑΝ, ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, ό ϋχουν
αποκτόςει εξειδύκευςη ό κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
αυτοαπαςχϐληςησ.
Ο δεύκτησ μετρϊ ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ και δεν εξαιρεύ ϐςουσ ϋφυγαν απϐ την
πρϊξη πριν την ολοκλόρωςό τησ (βαςικό διαφορϊ μεταξύ μϋτρηςησ ςυμμετε-
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τησ αυτοαπαςχϐληςησ,
αμϋςωσ μετϊ τη λόξη
τησ ςυμμετοχόσ τουσ

«υμμετϋχοντεσ που παρακολουθοϑν εκπαύδευςη / κατϊρτιςη αμϋςωσ μετϊ τη λόξη
τησ ςυμμετοχόσ τουσ»
«που αποκτοϑν εξειδύκευςη» ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη ΕΚΣ CR03 “υμμετϋχοντεσ που αποκτοϑν εξειδύκευςη αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ”

Διευκρινιςτικϊ χόλια
χόντων του δεύκτη CR06Y ςε ςχϋςη με το δεύκτη CR04Y)
Βλ. και διευκρινιςτικϊ ςχϐλια δεύκτη CR03Y
Ο δεύκτησ CR06Y εύναι υποςϑνολο του δεύκτη CR03Y

“που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ”
ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη ΕΚΣ CR04 “υμμετϋχοντεσ που κατϋχουν θϋςη εργαςύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ”
«αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ» θεωρεύται το διϊςτημα αμϋςωσ μετϊ
την ημερομηνύα εξϐδου του ςυμμετϋχοντα απϐ την πρϊξη ϋωσ max. 4 εβδομϊδεσ μετϊ.
Ο δεύκτησ CR06Y αποτυπώνει την αλλαγό ςτην κατϊςταςη του ςυμμετϋχοντα ϐταν
εξϋρχεται απϐ την πρϊξη, ςε ςχϋςη με την κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκεται ϐταν
ειςϋρχεται ςε αυτόν, δηλ. μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που δεν ςυμμετεύχαν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη ούτε όταν εργαζόμενοι ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη

CR07Τ

Οικονομικϊ μη ενεργού
ςυμμετϋχοντεσ
που
βρύςκονται εκτϐσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ οι οπούοι ολοκληρώνουν την παρϋμβαςη που υποςτηρύζεται
απϐ την ΠΑΝ

Οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα που βρύςκονται εκτϐσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ και
που ολοκληρώνουν την παρϋμβαςη τησ ΠΑΝ. Ολοκλόρωςη τησ παρϋμβαςησ ςημαύνει
ϐτι ο ςυμμετϋχων παρακολουθεύ την παρϋμβαςη ςϑμφωνα με το πρϐγραμμα μϋχρι
την τελευταύα μϋρα κατϊ την οπούα αυτό ολοκληρώνεται.
«Οικονομικϊ μη ενεργού ςυμμετϋχοντεσ που βρύςκονται εκτϐσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ» ϐπωσ ορύζονται ςτον κοινϐ δεύκτη εκροόσ ΕΚΣ CO04.
Ολοκλόρωςη τησ παρϋμβαςησ ςημαύνει ϐτι ο ςυμμετϋχων παρακολουθεύ την παρϋμβαςη ςϑμφωνα με το πρϐγραμμα μϋχρι την τελευταύα μϋρα κατϊ την οπούα αυτό
ολοκληρώνεται. Oι ςυμμετϋχοντεσ που εγκαταλεύπουν για οποιοδόποτε λϐγο δεν
μετρώνται ςτο δεύκτη.

Ο δεύκτησ CR07Y μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη ΠΑΝ όταν
οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα που δεν ςυμμετεύχαν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη
(CO04) και που κατϊ την ϋξοδϐ τουσ απϐ την πρϊξη ολοκλόρωςαν την παρϋμβαςη/τισ επιμϋρουσ δρϊςεισ που προβλϋπονταν για αυτοϑσ ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ
τησ πρϊξησ.
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CR08Τ

Δεύκτησ

Οικονομικϊ μη ενεργού
ςυμμετϋχοντεσ
που
βρύςκονται εκτϐσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ οι οπούοι λαμβϊνουν προςφορϊ εργαςύασ,
ςυνεχιζϐμενησ
εκπαύδευςησ, μαθητεύασ ό πρακτικόσ ϊςκηςησ αμϋςωσ μετϊ τη
λόξη τησ ςυμμετοχόσ
τουσ

Οριςμού

Διευκρινιςτικϊ χόλια

Οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα που βρύςκονται εκτϐσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ τα
οπούα λαμβϊνουν προςφορϊ εργαςύασ, ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ, μαθητεύασ ό
πρακτικόσ ϊςκηςησ (εύτε την αποδϋχονται εύτε όχι), κατϊ τη διϊρκεια ςυμμετοχόσ
τουσ ςτην πρϊξη ό αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςε αυτόν.
«Οικονομικϊ μη ενεργού ςυμμετϋχοντεσ που βρύςκονται εκτϐσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ» ϐπωσ ορύζονται ςτον κοινϐ δεύκτη εκροόσ ΕΚΣ CO04.
«προςφορϊ», «ςυνεχιζϐμενη εκπαύδευςη», «μαθητεύα», «πρακτικό ϊςκηςη» ϐπωσ
ορύζονται ςτον κοινϐ δεύκτη CR02Τ «Ωνεργοι ςυμμετϋχοντεσ που λαμβϊνουν προςφορϊ εργαςύασ, ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ, μαθητεύασ ό πρακτικόσ ϊςκηςησ αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ»
«Εργαςύα» ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη εκροόσ ΕΚΣ CO05

Ο δεύκτησ CR08Y μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη ΠΑΝ όταν
οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα που δεν ςυμμετεύχαν ςε εκπαύδευςη ό κατϊρτιςη και
που λαμβϊνουν προςφορϊ εργαςύασ, ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ, μαθητεύασ ό
πρακτικόσ ϊςκηςησ ςυμπεριλαμβανομϋνων και ϐςων την ϋλαβαν ϐςο ακϐμα υλοποιεύται η πρϊξη τησ ΠΑΝ, εύτε την αποδεχτοϑν αποχωρώντασ απϐ την πρϊξη, εύτε
δεν την αποδεχτοϑν και ςυνεχύςουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτην πρϊξη
Βλ. και διευκρινιςτικϊ ςχϐλια δεύκτη CR02Y

«αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ» θεωρεύται το διϊςτημα αμϋςωσ μετϊ
την ημερομηνύα εξϐδου του ςυμμετϋχοντα απϐ την πρϊξη ϋωσ max. 4 εβδομϊδεσ μετϊ.
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Οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα που βρύςκονται εκτϐσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ τα οπούα ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, ό αποκτοϑν εξειδύκευςη ό κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη τησ ΠΑΝ.
«Οικονομικϊ μη ενεργού ςυμμετϋχοντεσ που βρύςκονται εκτϐσ εκπαύδευςησ ό
κατϊρτιςησ» ϐπωσ ορύζονται ςτον κοινϐ δεύκτη εκροόσ ΕΚΣ CO04

CR09Τ

Οικονομικϊ μη ενεργού ςυμμετϋχοντεσ
που βρύςκονται εκτϐσ εκπαύδευςησ ό
κατϊρτιςησ,
που
ςυμμετϋχουν
ςε
εκπαύδευςη/ κατϊρτιςη, που αποκτοϑν
εξειδύκευςη ό που
κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ
τησ
αυτοαπαςχϐληςησ,
αμϋςωσ μετϊ τη λόξη
τησ ςυμμετοχόσ τουσ

«που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη» ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ
δεύκτη ΕΚΣ CR02
«υμμετϋχοντεσ που παρακολουθοϑν εκπαύδευςη / κατϊρτιςη αμϋςωσ μετϊ
τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ»
«που αποκτοϑν εξειδύκευςη» ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη ΕΚΣ CR03
“υμμετϋχοντεσ που αποκτοϑν εξειδύκευςη αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ”
“που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ” ϐπωσ ορύζεται ςτον κοινϐ δεύκτη ΕΚΣ CR04 “υμμετϋχοντεσ που κατϋχουν θϋςη εργαςύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, αμϋςωσ
μετϊ τη λόξη ςυμμετοχόσ τουσ”
«αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ» θεωρεύται το διϊςτημα αμϋςωσ
μετϊ την ημερομηνύα εξϐδου του ςυμμετϋχοντα απϐ την πρϊξη ϋωσ max. 4
εβδομϊδεσ μετϊ.

Ο δεύκτησ CR09Τ μετρϊ τουσ οικονομικϊ μη ενεργοϑσ ςυμμετϋχοντεσ (ειςϋρχονται ςτην πρϊξη με την ιδιϐτητα του οικονομικϊ μη ενεργοϑ ατϐμου)
που μετϊ τη λόξη ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη τησ ΠΑΝ, ςυμμετϋχουν ςε
εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, ό ϋχουν αποκτόςει εξειδύκευςη ό κατϋχουν θϋςη
απαςχϐληςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ.
Ο δεύκτησ μετρϊ ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ και δεν εξαιρεύ ϐςουσ ϋφυγαν
απϐ την πρϊξη πριν την ολοκλόρωςό τησ (βαςικό διαφορϊ μεταξύ μϋτρηςησ ςυμμετεχόντων του δεύκτη CR09Y ςε ςχϋςη με το δεύκτη
CR07Y)
Βλ. και διευκρινιςτικϊ ςχϐλια δεύκτη CR03Y

Ο δεύκτησ CR09Y αποτυπώνει την αλλαγό ςτην κατϊςταςη του ςυμμετϋχοντα
ϐταν εξϋρχεται απϐ την πρϊξη, ςε ςχϋςη με την κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκεται ϐταν ειςϋρχεται ςε αυτόν ,δηλ. μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που δεν ςυμμετεύχαν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη ούτε όταν εργαζόμενοι ϐταν ειςόλθαν
ςτην πρϊξη

Κοινού Δεύκτεσ ΠΑΝ Μακροπρόθεςμων Αποτελεςμϊτων ςχετικϊ με τουσ υμμετϋχοντεσ (CR10Y – CR12Y)
Κωδικόσ
SFC2014
CR10Τ

Δεύκτησ
υμμετϋχοντεσ ςε

Οριςμού

Διευκρινιςτικϊ χόλια
Ο δεύκτησ CR10Τ αποτυπώνει την κατϊςταςη του ςυμμετϋχοντα ϐπωσ
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ςυνεχιζϐμενη εκπαύδευςη, ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ
που οδηγοϑν ςε
επαγγελματικϐ προςϐν, μαθητεύα ό
πρακτικό ϊςκηςη
εντϐσ ϋξι μηνών απϐ
τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ

Ωτομα που ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε πρϊξη τησ ΠΑΝ και τα οπούα βρύςκονται ςε
ςυνεχιζϐμενη εκπαύδευςη, ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ που οδηγοϑν ςε επαγγελματικϐ προςϐν, μαθητεύα ό πρακτικό ϊςκηςη ϋξι μόνεσ μετϊ τη λόξη
τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη

ιςχϑει 6 μόνεσ μετϊ την ημερομηνύα εξϐδου του απϐ την πρϊξη, ϐχι νωρύτερα οϑτε αργϐτερα.
Ο δεύκτησ μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη όταν εύτε
οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα εκτϐσ εκπαύδευςησ/κατϊρτιςησ εύτε ϊνεργοι.

«υνεχιζϐμενη εκπαύδευςη», «μαθητεύα», «πρακτικό ϊςκηςη» ϐπωσ ορύζονται
ςτο δεύκτη CR02Τ «Ωνεργοι ςυμμετϋχοντεσ που λαμβϊνουν προςφορϊ εργαςύασ, ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ, μαθητεύασ ό πρακτικόσ ϊςκηςησ αμϋςωσ
μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ»
«προγρϊμματα κατϊρτιςησ που οδηγοϑν ςε επαγγελματικϐ προςϐν» εύναι τα
προγρϊμματα που οδηγοϑν ςε πιςτοπούηςη ϐπωσ ορύζεται ςτο δεύκτη ΕΚΣ
CR03
“υμμετϋχοντεσ που αποκτοϑν εξειδύκευςη αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ”

CR11Τ

CR12Τ

υμμετϋχοντεσ που
εργϊζονται εντϐσ ϋξι
μηνών απϐ τη λόξη
τησ ςυμμετοχόσ τουσ

υμμετϋχοντεσ που
αυτοαπαςχολοϑνται
εντϐσ ϋξι μηνών απϐ
τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ

Ωτομα που ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε πρϊξη τησ ΠΑΝ και τα οπούα εργϊζονται
(απαςχόληςη, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχόληςησ) ϋξι μόνεσ
μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη τησ ΠΑΝ.
«που εργϊζονται» ϐπωσ ορύζεται η εργαςύα ςτον κοινϐ δεύκτη εκροόσ ΕΚΣ
CO05.

Ο δεύκτησ CR11Τ αποτυπώνει την αλλαγό ςτο εργαςιακϐ καθεςτώσ του
ατϐμου (ϐτι δηλ. εργϊζονται) ϐπωσ ιςχϑει 6 μόνεσ μετϊ την ημερομηνύα
εξϐδου τουσ απϐ την πρϊξη, ϐχι νωρύτερα οϑτε αργϐτερα. Ο δεύκτησ μετρϊ
ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη όταν εύτε οικονομικϊ μη
ενεργϊ ϊτομα εκτϐσ εκπαύδευςησ/κατϊρτιςησ εύτε ϊνεργοι.
Οι ςυμμετϋχοντεσ του δεύκτη CR11Y μετρώνται και ςτο δεύκτη EKT CR06

Ωτομα που ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε πρϊξη τησ ΠΑΝ και τα οπούα αυτοαπαςχολοϑνται ϋξι μόνεσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην πρϊξη τησ ΠΑΝ.
Ο δεύκτησ CR012Y αποτελεύ υποςϑνολο του δεύκτη CR011Y

Ο δεύκτησ CR12Τ αποτυπώνει την αλλαγό ςτο εργαςιακϐ καθεςτώσ του
ατϐμου (ϐτι δηλ. εύναι αυτοαπαςχολοϑμενοσ) 6 μόνεσ μετϊ την ημερομηνύα εξϐδου του απϐ την πρϊξη, ϐχι νωρύτερα οϑτε αργϐτερα. Ο δεύκτησ
μετρϊ ςυμμετϋχοντεσ που ϐταν ειςόλθαν ςτην πρϊξη όταν εύτε οικονομικϊ
μη ενεργϊ ϊτομα εκτϐσ εκπαύδευςησ/κατϊρτιςησ εύτε ϊνεργοι.
Οι ςυμμετϋχοντεσ του δεύκτη CR12Y μετρώνται και ςτο δεύκτη EKT CR06
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14. ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΣΟΤ ΕΤΡΨΠΑΪΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΘΑΛΑΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Α/Α

1.

2.

ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Πηγό ϊντληΘεματικό
Δεύκτησ
ςησ δεδομϋςτόχο Ε
Μϋτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορϊ
Ειδικό ςτόχο ΕΠΑΛΘ που αφορϊ
νων
που αφορϊ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 Προώθηςη τησ περιβαλλοντικϊ βιώςιμησ, αποδοτικόσ ωσ προσ τουσ πόρουσ, καινοτόμου, ανταγωνιςτικόσ και βαςιζόμενησ ςτη γνώςη αλιεύασ
Δεύκτησ 1. Μεταβολό τησ αξύασ
Φιλιϊδεσ
3
1.2 υμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ (ϊρθρο 27)
τησ παραγωγόσ
ευρώ
1.5 Διαφοροπούηςη και νϋεσ μορφϋσ ειςοδόματοσ (ϊρθρο 30)
1.6 τόριξη για την εκκύνηςη επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ ςε νϋουσ αλιεύσ
(ϊρθρο 31)
Ε4.Αϑξηςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ και τησ βιωςιμϐτητασ των
1.7 Τγεύα και αςφϊλεια (ϊρθρο 32)
αλιευτικών επιχειρόςεων, περιλαμβανομϋνων των παρϊκτιων
1.8 Προςωρινό παύςη των αλιευτικών δραςτηριοτότων (ϊρςτϐλων μικρόσ κλύμακασ και βελτύωςη τησ αςφϊλειασ και των
θρο 33)
ςυνθηκών εργαςύασ
1.10 Σαμεύα αλληλοβοόθειασ για δυςμενό καιρικϊ φαινόμενα
και περιβαλλοντικϊ ςυμβϊντα (ϊρθρο 35)
1.15 Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ θαλϊςςιασ βιοποικιΣεχνικϐ δελτύο
λότητασ και των οικοςυςτημϊτων και καθεςτώτα αντιςτϊθπρϊξησ
μιςησ ςτο πλαύςιο των βιώςιμων αλιευτικών δραςτηριοτό(αρμϐδιοσ
των (ϊρθρο 40.1.h)
Δεύκτησ 2. Μεταβολό του ϐφορϋασ για τη
1.17 Προςτιθϋμενη αξύα, ποιότητα των προώόντων και χρόςη
Σϐνοι
γκου τησ παραγωγόσ
ςυλλογό η ΔΑ)
των ανεπιθύμητων αλιευμϊτων (ϊρθρο 42)
1.18 Αλιευτικού λιμϋνεσ, τόποι εκφόρτωςησ και καταφύγια
(ϊρθρο 43.1+3)
1.19 Αλιεύα εςωτερικών υδϊτων και υδρόβια πανύδα και χλωρύδα εςωτερικών υδϊτων (ϊρθρο 44)
Μονϊδα
Μϋτρηςησ

3

3.

Δεύκτησ 3. Μεταβολό των
καθαρών κερδών

Φιλιϊδεσ
ευρώ

Σεχνικϐ δελτύο
πρϊξησ
(αρμϐδιοσ
φορϋασ για τη

4
6

1.1 Καινοτομύα (ϊρθρο 26)
1.3 υμπρϊξεισ μεταξύ επιςτημόνων και αλιϋων (ϊρθρο 28)
1.16 Ενεργειακό απόδοςη και μετριαςμόσ τησ κλιματικόσ
αλλαγόσ (ϊρθρα 41.1.a,b,c και 41.2)
1.9 Οριςτικό παύςη των αλιευτικών δραςτηριοτότων (ϊρθρο
34)

Ε5. τόριξη ςτην ενύςχυςη τησ τεχνολογικόσ ανϊπτυξησ, τησ
καινοτομύασ, περιλαμβανομϋνησ τησ αϑξηςησ τησ ενεργειακόσ
απϐδοςησ, και τησ μεταφορϊσ γνώςησ

Ε3. Διαςφϊλιςη ιςορροπύασ μεταξϑ αλιευτικόσ ικανϐτητασ και
διαθϋςιμων αλιευτικών δυνατοτότων
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Α/Α

Δεύκτησ

Μονϊδα
Μϋτρηςησ

Πηγό ϊντληςησ δεδομϋνων
ςυλλογό η ΔΑ)

ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Θεματικό
ςτόχο Ε
Μϋτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορϊ
που αφορϊ
3

1.2 υμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ (ϊρθρο 27)
1.5 Διαφοροπούηςη και νϋεσ μορφϋσ ειςοδόματοσ (ϊρθρο 30)
1.6 τόριξη για την εκκύνηςη επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ ςε νϋουσ αλιεύσ
(ϊρθρο 31)
1.7 Τγεύα και αςφϊλεια (ϊρθρο 32)
1.8 Προςωρινό παύςη των αλιευτικών δραςτηριοτότων (ϊρθρο 33)
1.10 Σαμεύα αλληλοβοόθειασ για δυςμενό καιρικϊ φαινόμενα
και περιβαλλοντικϊ ςυμβϊντα (ϊρθρο 35)
1.15 Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ θαλϊςςιασ βιοποικιλότητασ και των οικοςυςτημϊτων και καθεςτώτα αντιςτϊθμιςησ ςτο πλαύςιο των βιώςιμων αλιευτικών δραςτηριοτότων (ϊρθρο 40.1.h)
1.17 Προςτιθϋμενη αξύα, ποιότητα των προώόντων και χρόςη
των ανεπιθύμητων αλιευμϊτων (ϊρθρο 42)
1.18 Αλιευτικού λιμϋνεσ, τόποι εκφόρτωςησ και καταφύγια
(ϊρθρο 43.1+3)
1.19 Αλιεύα εςωτερικών υδϊτων και υδρόβια πανύδα και χλωρύδα εςωτερικών υδϊτων (ϊρθρο 44)

Ειδικό ςτόχο ΕΠΑΛΘ που αφορϊ
Ε4.Αϑξηςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ και τησ βιωςιμϐτητασ των
αλιευτικών επιχειρόςεων, περιλαμβανομϋνων των παρϊκτιων
ςτϐλων μικρόσ κλύμακασ και βελτύωςη τησ αςφϊλειασ και των
ςυνθηκών εργαςύασ

Ε5. τόριξη ςτην ενύςχυςη τησ τεχνολογικόσ ανϊπτυξησ, τησ
καινοτομύασ, περιλαμβανομϋνησ τησ αϑξηςησ τησ ενεργειακόσ
απϐδοςησ, και τησ μεταφορϊσ γνώςησ

3

4

4.

Δεύκτησ 4. Μεταβολό ςτα ανεπιθϑμητα αλιεϑματα
α) τϐνοι
β) ποςοςτϐ
(αλιεϑματα που εκφορτώνονται και δεν προορύζονται για
κατανϊλωςη απϐ τον ϊνθρωπο)

Σϐνοι
&
Ποςοςτϐ

Σεχνικϐ δελτύο
πρϊξησ
(αρμϐδιοσ
φορϋασ για τη
ςυλλογό η ΔΑ)

6

1.1 Καινοτομύα (ϊρθρο 26)
1.3 υμπρϊξεισ μεταξύ επιςτημόνων και αλιϋων (ϊρθρο 28)
1.16 Ενεργειακό απόδοςη και μετριαςμόσ τησ κλιματικόσ
αλλαγόσ (ϊρθρα 41.1 και 41.2)
1.12 τόριξη για τη διαμόρφωςη και την εφαρμογό μϋτρων
διατόρηςησ και περιφερειακό ςυνεργαςύα (ϊρθρο 37)
1.13 Μεύωςη των επιπτώςεων τησ αλιεύασ ςτο θαλϊςςιο περιβϊλλον και προςαρμογό τησ αλιεύασ ςτην προςταςύα των
ειδών (ϊρθρο 38)
1.14 Καινοτομύα που ςυνδϋεται με τη διατόρηςη των θαλϊςςιων βιολογικών πόρων (ϊρθρο 39)
1.15 Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ θαλϊςςιασ βιοποικιλότητασ και των οικοςυςτημϊτων και καθεςτώτα αντιςτϊθμιςησ ςτο πλαύςιο των βιώςιμων αλιευτικών δραςτηριοτότων (ϊρθρο 40.1.a)
1.18 Αλιευτικού λιμϋνεσ, τόποι εκφόρτωςησ και καταφύγια

Ε1. Μεύωςη του αντύκτυπου τησ αλιεύασ ςτο θαλϊςςιο περιβϊλλον, περιλαμβανομϋνησ τησ κατϊ το δυνατϐν αποφυγόσ και
μεύωςησ των ανεπιθϑμητων αλιευμϊτων
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Α/Α

5.

Δεύκτησ

Δεύκτησ 5. Μεταβολό ςτην
απϐδοςη καυςύμου κατϊ την
αλύευςη ιχθϑων

Μονϊδα
Μϋτρηςησ

Λύτρα καυςύμου / τϐνουσ εκφορτωθϋντων
αλιευμϊτων

Πηγό ϊντληςησ δεδομϋνων

Σεχνικϐ δελτύο
πρϊξησ
(αρμϐδιοσ
φορϋασ για τη
ςυλλογό η ΔΑ)

ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Θεματικό
ςτόχο Ε
Μϋτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορϊ
που αφορϊ
(ϊρθρο 43)
1.12 τόριξη για τη διαμόρφωςη και την εφαρμογό μϋτρων
διατόρηςησ και περιφερειακό ςυνεργαςύα (ϊρθρο 37)
1.13 Μεύωςη των επιπτώςεων τησ αλιεύασ ςτο θαλϊςςιο περιβϊλλον και προςαρμογό τησ αλιεύασ ςτην προςταςύα των
ειδών (ϊρθρο 38)
1.14 Καινοτομύα που ςυνδϋεται με τη διατόρηςη των θαλϊςςιων βιολογικών πόρων (ϊρθρο 39)
1.15 Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ θαλϊςςιασ βιοποικι6
λότητασ και των οικοςυςτημϊτων και καθεςτώτα αντιςτϊθμιςησ ςτο πλαύςιο των βιώςιμων αλιευτικών δραςτηριοτότων (ϊρθρο 40.1.a)
1.18 Αλιευτικού λιμϋνεσ, τόποι εκφόρτωςησ και καταφύγια
(ϊρθρο 43)
1.15 Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ θαλϊςςιασ βιοποικιλότητασ και των οικοςυςτημϊτων και καθεςτώτα αντιςτϊθμιςησ ςτο πλαύςιο των βιώςιμων αλιευτικών δραςτηριοτότων (ϊρθρο 40.1.b-g,i)
1.19 Αλιεύα εςωτερικών υδϊτων και υδρόβια πανύδα και χλωρύδα εςωτερικών υδϊτων (ϊρθρο 44.6)
6

3

1.2 υμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ (ϊρθρο 27)
1.5 Διαφοροπούηςη και νϋεσ μορφϋσ ειςοδόματοσ (ϊρθρο 30)
1.6 τόριξη για την εκκύνηςη επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ ςε νϋουσ αλιεύσ
(ϊρθρο 31)
1.7 Τγεύα και αςφϊλεια (ϊρθρο 32)
1.8 Προςωρινό παύςη των αλιευτικών δραςτηριοτότων (ϊρθρο 33)
1.10 Σαμεύα αλληλοβοόθειασ για δυςμενό καιρικϊ φαινόμενα
και περιβαλλοντικϊ ςυμβϊντα (ϊρθρο 35)
1.15 Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ θαλϊςςιασ βιοποικιλότητασ και των οικοςυςτημϊτων και καθεςτώτα αντιςτϊθμιςησ ςτο πλαύςιο των βιώςιμων αλιευτικών δραςτηριοτότων (ϊρθρο 40.1.h)
1.17 Προςτιθϋμενη αξύα, ποιότητα των προώόντων και χρόςη
των ανεπιθύμητων αλιευμϊτων (ϊρθρο 42)
1.18 Αλιευτικού λιμϋνεσ, τόποι εκφόρτωςησ και καταφύγια
(ϊρθρο 43.1+3)

Ειδικό ςτόχο ΕΠΑΛΘ που αφορϊ

Ε1. Μεύωςη του αντύκτυπου τησ αλιεύασ ςτο θαλϊςςιο περιβϊλλον, περιλαμβανομϋνησ τησ κατϊ το δυνατϐν αποφυγόσ και
μεύωςησ των ανεπιθϑμητων αλιευμϊτων

Ε2. Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ υδρϐβιασ βιοποικιλϐτητασ και των οικοςυςτημϊτων

Ε4.Αϑξηςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ και τησ βιωςιμϐτητασ των
αλιευτικών επιχειρόςεων, περιλαμβανομϋνων των παρϊκτιων
ςτϐλων μικρόσ κλύμακασ και βελτύωςη τησ αςφϊλειασ και των
ςυνθηκών εργαςύασ

203

Α/Α

6.

7.

8.

9.

10.

Δεύκτησ

Δεύκτησ 6. Μεταβολό του %
των ςτϐλων ςτουσ οπούουσ
παρατηρεύται ϋλλειψη
ιςορροπύασ (ςϑμφωνα με
εκτιμόςεισ των αρχικών τιμών
ςτο ΕΠ)
Δεύκτησ 7. Απαςχϐληςη που
δημιουργεύται ςτον τομϋα τησ
αλιεύασ ό ςε ςυμπληρωματικϋσ
δραςτηριϐτητεσ
Δεύκτησ 8. Απαςχϐληςη που
διατηρεύται ςτον τομϋα τησ
αλιεύασ ό ςε ςυμπληρωματικϋσ
δραςτηριϐτητεσ

Δεύκτησ 9. Μεταβολό ςτα
εργατικϊ ατυχόματα και τουσ
τραυματιςμοϑσ
α) Μεταβολό του αριθμοϑ των
εργατικών ατυχημϊτων και
τραυματιςμών
β) Μεταβολό του % των
εργατικών ατυχημϊτων και
τραυματιςμών ςε ςχϋςη με το
ςϑνολο των αλιϋων

Δεύκτησ 10. Μεταβολό τησ
κϊλυψησ των
προςτατευϐμενων θαλϊςςιων
περιοχών (ΠΘΠ) που
υπϊγονται ςτην προτεραιϐτητα
αριθ. 1 τησ Ϊνωςησ:
α) Μεταβολό τησ κϊλυψησ

Μονϊδα
Μϋτρηςησ

Ποςοςτϐ

Σεχνικϐ δελτύο
πρϊξησ
(αρμϐδιοσ
φορϋασ για τη
ςυλλογό η ΔΑ)

Ιςοδϑναμα
πλόρουσ
απαςχϐληςησ

Σεχνικϐ δελτύο
πρϊξησ
(αρμϐδιοσ
φορϋασ για τη
ςυλλογό η ΔΑ)

Αριθμϐσ
&
Ποςοςτϐ

Σμόμα Αλιεύασ
τησ Διεϑθυνςησ Γενικόσ
Αςτυνϐμευςησ
και Κανονιςμοϑ Λιμϋνων
του Τπουργεύου
Οικ.Τποδ.Ναυτ.
Σουρ.

Km²
&
Km²

ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Θεματικό
ςτόχο Ε
Μϋτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορϊ
που αφορϊ
1.19 Αλιεύα εςωτερικών υδϊτων και υδρόβια πανύδα και χλωρύδα εςωτερικών υδϊτων (ϊρθρο 44)

Πηγό ϊντληςησ δεδομϋνων

Σεχνικϐ δελτύο
πρϊξησ
(αρμϐδιοσ
φορϋασ για τη
ςυλλογό η ΔΑ)

6

3

Ειδικό ςτόχο ΕΠΑΛΘ που αφορϊ

1.9 Οριςτικό παύςη των αλιευτικών δραςτηριοτότων (ϊρθρο
34)

Ε3. Διαςφϊλιςη ιςορροπύασ μεταξϑ αλιευτικόσ ικανϐτητασ και
διαθϋςιμων αλιευτικών δυνατοτότων

1.2 υμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ (ϊρθρο 27)
1.5 Διαφοροπούηςη και νϋεσ μορφϋσ ειςοδόματοσ (ϊρθρο 30)
1.6 τόριξη για την εκκύνηςη επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ ςε νϋουσ αλιεύσ
(ϊρθρο 31)
1.7 Τγεύα και αςφϊλεια (ϊρθρο 32)
1.8 Προςωρινό παύςη των αλιευτικών δραςτηριοτότων (ϊρθρο 33)
1.10 Σαμεύα αλληλοβοόθειασ για δυςμενό καιρικϊ φαινόμενα
και περιβαλλοντικϊ ςυμβϊντα (ϊρθρο 35)
1.15 Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ θαλϊςςιασ βιοποικιλότητασ και των οικοςυςτημϊτων και καθεςτώτα αντιςτϊθμιςησ ςτο πλαύςιο των βιώςιμων αλιευτικών δραςτηριοτότων (ϊρθρο 40.1.h)
1.17 Προςτιθϋμενη αξύα, ποιότητα των προώόντων και χρόςη
των ανεπιθύμητων αλιευμϊτων (ϊρθρο 42)
1.18 Αλιευτικού λιμϋνεσ, τόποι εκφόρτωςησ και καταφύγια
(ϊρθρο 43.1+3)
1.19 Αλιεύα εςωτερικών υδϊτων και υδρόβια πανύδα και χλωρύδα εςωτερικών υδϊτων (ϊρθρο 44)

Ε4.Αϑξηςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ και τησ βιωςιμϐτητασ των
αλιευτικών επιχειρόςεων, περιλαμβανομϋνων των παρϊκτιων
ςτϐλων μικρόσ κλύμακασ και βελτύωςη τησ αςφϊλειασ και των
ςυνθηκών εργαςύασ

8

1.4 Προώθηςη του ανθρώπινου κεφαλαύου και του κοινωνικού διαλόγου (ϊρθρο 29)

6

1.15 Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ θαλϊςςιασ βιοποικιλότητασ και των οικοςυςτημϊτων και καθεςτώτα αντιςτϊθμιςησ ςτο πλαύςιο των βιώςιμων αλιευτικών δραςτηριοτότων (ϊρθρο 40.1.b-g,i)
1.19 Αλιεύα εςωτερικών υδϊτων και υδρόβια πανύδα και χλωρύδα εςωτερικών υδϊτων (ϊρθρο 44.6)

Ε6. Ανϊπτυξη επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, νϋων επαγγελματικών δεξιοτότων και τησ δια βύου μϊθηςησ

Ε2. Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ υδρϐβιασ βιοποικιλϐτητασ και των οικοςυςτημϊτων
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Α/Α

Δεύκτησ

Μονϊδα
Μϋτρηςησ

ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Θεματικό
ςτόχο Ε
Μϋτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορϊ
που αφορϊ

Πηγό ϊντληςησ δεδομϋνων

Ειδικό ςτόχο ΕΠΑΛΘ που αφορϊ

περιοχών Natura 2000 που
προςδιορύζονται ςϑμφωνα με
τισ οδηγύεσ για τα πτηνϊ και τα
ενδιαιτόματα
β) Μεταβολό τησ κϊλυψησ
ϊλλων μϋτρων προςταςύασ του
χώρου δυνϊμει του ϊρθρου 13
παρϊγραφοσ 4 τησ οδηγύασ
2008/56/ΕΚ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 2 Προώθηςη τησ περιβαλλοντικϊ βιώςιμησ, αποδοτικόσ ωσ προσ τουσ πόρουσ, καινοτόμου, ανταγωνιςτικόσ και βαςιζόμενησ ςτη γνώςη υδατοκαλλιϋργειασ
Δεύκτησ 1. Μεταβολό του ϐ2.1 Καινοτομύα (ϊρθρο 47)
11.
γκου προώϐντων υδατοκαλλιϋρΣϐνοι
3
2.3 Τπηρεςύεσ διαχεύριςησ, ανακούφιςησ και παροχόσ ςυμγειασ
βουλών για εκμεταλλεύςεισ υδατοκαλλιϋργειασ (ϊρθρο 49)
2.2 Παραγωγικϋσ επενδύςεισ ςτην υδατοκαλλιϋργεια (ϊρθρο
48.1.a-d, f-h)
2.6 Ενθϊρρυνςη καινούριων καλλιεργητών για βιώςιμεσ υδατοκαλλιϋργειεσ (ϊρθρο 52)

12.

13.

Δεύκτησ 2. Μεταβολό τησ αξύασ
προώϐντων υδατοκαλλιϋργειασ

Δεύκτησ 3. Μεταβολό των
καθαρών κερδών

Φιλιϊδεσ
ευρώ

Φιλιϊδεσ
ευρώ

Σεχνικϐ δελτύο
πρϊξησ
(αρμϐδιοσ
φορϋασ για τη
ςυλλογό η ΔΑ)

6
3

3

2.8 Τδατοκαλλιϋργεια που παρϋχει περιβαλλοντικϋσ υπηρεςύεσ
(ϊρθρο 54)
2.9 Μϋτρα για τη δημόςια υγεύα (ϊρθρο 55)
2.10 Μϋτρα για την υγεύα και καλό διαβύωςη των ζώων (ϊρθρο 56)
2.11 Αςφϊλιςη αποθεμϊτων υδατοκαλλιϋργειασ (ϊρθρο 57)
2.1 Καινοτομύα (ϊρθρο 47)
2.3 Τπηρεςύεσ διαχεύριςησ, ανακούφιςησ και παροχόσ ςυμβουλών για εκμεταλλεύςεισ υδατοκαλλιϋργειασ (ϊρθρο 49)
2.2 Παραγωγικϋσ επενδύςεισ ςτην υδατοκαλλιϋργεια (ϊρθρο
48.1.a-d, f-h)
2.6 Ενθϊρρυνςη καινούριων καλλιεργητών για βιώςιμεσ υδατοκαλλιϋργειεσ (ϊρθρο 52)

Ε1. τόριξη ςτην ενύςχυςη τησ τεχνολογικόσ ανϊπτυξησ, τησ
καινοτομύασ και τησ μεταφορϊσ γνώςησ
Ε2. Ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ και τησ βιωςιμϐτητασ
των επιχειρόςεων υδατοκαλλιϋργειασ, περιλαμβανομϋνησ τησ
βελτύωςησ τησ αςφϊλειασ και των ςυνθηκών εργαςύασ, ιδύωσ
των ΜΜΕ
Ε4. Προώθηςη τησ υδατοκαλλιϋργειασ, με υψηλϐ επύπεδο προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ και τησ υγεύασ και τησ καλόσ διαβύωςησ των ζώων καθώσ και τησ δημϐςιασ υγεύασ και αςφϊλειασ

Ε1. τόριξη ςτην ενύςχυςη τησ τεχνολογικόσ ανϊπτυξησ, τησ
καινοτομύασ και τησ μεταφορϊσ γνώςησ
Ε2. Ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ και τησ βιωςιμϐτητασ
των επιχειρόςεων υδατοκαλλιϋργειασ, περιλαμβανομϋνησ τησ
βελτύωςησ τησ αςφϊλειασ και των ςυνθηκών εργαςύασ, ιδύωσ
των ΜΜΕ
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Α/Α

14.

Δεύκτησ

Δεύκτησ 4. Μεταβολό του ϐγκου τησ παραγωγόσ βιολογικόσ υδατοκαλλιϋργειασ

Μονϊδα
Μϋτρηςησ

ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Θεματικό
ςτόχο Ε
Μϋτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορϊ
που αφορϊ

Πηγό ϊντληςησ δεδομϋνων

Σϐνοι
4
6

15.

16.

17.

Δεύκτησ 5. Μεταβολό του ϐγκου των προώϐντων ςυςτόματοσ ανακϑκλωςησ

6

Σϐνοι

3
Σεχνικϐ δελτύο
πρϊξησ
(αρμϐδιοσ
φορϋασ για τη
ςυλλογό η ΔΑ)

Δεύκτησ 6. Μεταβολό του ϐγκου των προώϐντων υδατοκαλλιϋργειασ που πιςτοποιοϑνται δυνϊμει εθελοντικών ςυςτημϊτων αειφορύασ

Σϐνοι

Δεύκτησ 7. Μονϊδεσ υδατοκαλλιϋργειασ που παρϋχουν περιβαλλοντικϋσ υπηρεςύεσ

Αριθμϐσ
μονϊδων

4
6

Δεύκτησ 8. Απαςχϐληςη που
Ιςοδϑναμο
δημιουργεύται
πλόρουσ
απαςχϐληΔεύκτησ 9. Απαςχϐληςη που
19.
ςησ
διατηρεύται
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 3
Ενύςχυςη τησ εφαρμογόσ τησ ΚΑλΠ
Δεύκτησ 1. Αριθμϐσ ςοβαρών
Σμόμα Αλιεύασ
παραβϊςεων που εντοπύςτητησ Διεϑθυν20.
καν (τα αναγκαύα ςτοιχεύα θα
Αριθμϐσ
ςησ Γενικόσ
εύναι διαθϋςιμα ςτην Επιτροπό
Αςτυνϐμευςησ
μϋςω ενϐσ δικτυακοϑ τϐπου
και Κανονι18.

8

6

2.2 Παραγωγικϋσ επενδύςεισ ςτην υδατοκαλλιϋργεια (ϊρθρο
48.1.k)
2.2 Παραγωγικϋσ επενδύςεισ ςτην υδατοκαλλιϋργεια (ϊρθρο
48.1.e,I,j)
2.5 Αύξηςη του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιϋργειασ
(ϊρθρο 51)
2.7 Μετϊβαςη ςε ςυςτόματα οικολογικόσ διαχεύριςησ και
οικολογικού ελϋγχου και ςε μεθόδουσ βιολογικόσ υδατοκαλλιϋργειασ (ϊρθρο 53)
2.8 Τδατοκαλλιϋργεια που παρϋχει περιβαλλοντικϋσ υπηρεςύεσ
(ϊρθρο 54)
2.9 Μϋτρα για τη δημόςια υγεύα (ϊρθρο 55)
2.10 Μϋτρα για την υγεύα και καλό διαβύωςη των ζώων (ϊρθρο 56)
2.11 Αςφϊλιςη αποθεμϊτων υδατοκαλλιϋργειασ (ϊρθρο 57)
2.2 Παραγωγικϋσ επενδύςεισ ςτην υδατοκαλλιϋργεια (ϊρθρο
48.1.k)
2.2 Παραγωγικϋσ επενδύςεισ ςτην υδατοκαλλιϋργεια (ϊρθρο
48.1.e,I,j)
2.5 Αύξηςη του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιϋργειασ
(ϊρθρο 51)
2.7 Μετϊβαςη ςε ςυςτόματα οικολογικόσ διαχεύριςησ και
οικολογικού ελϋγχου και ςε μεθόδουσ βιολογικόσ υδατοκαλλιϋργειασ (ϊρθρο 53)
2.4 Ενύςχυςη του ανθρώπινου κεφαλαύου και τησ δικτύωςησ
(ϊρθρο 50)

3.1 Ϊλεγχοσ και Επιβολό (ϊρθρο 76)

Ειδικό ςτόχο ΕΠΑΛΘ που αφορϊ

Ε3. Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ βιοποικιλϐτητασ και
ενύςχυςη των οικοςυςτημϊτων που αφοροϑν την υδατοκαλλιϋργεια και προώθηςη τησ αποδοτικόσ ωσ προσ τουσ πϐρουσ
υδατοκαλλιϋργειασ
Ε4. Προώθηςη τησ υδατοκαλλιϋργειασ, με υψηλϐ επύπεδο προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ και τησ υγεύασ και τησ καλόσ διαβύωςησ των ζώων καθώσ και τησ δημϐςιασ υγεύασ και αςφϊλειασ

Ε3. Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ βιοποικιλϐτητασ και
ενύςχυςη των οικοςυςτημϊτων που αφοροϑν την υδατοκαλλιϋργεια και προώθηςη τησ αποδοτικόσ ωσ προσ τουσ πϐρουσ
υδατοκαλλιϋργειασ

Ε5. Ανϊπτυξη επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, νϋων επαγγελματικών δεξιοτότων και τησ διϊ βύου μϊθηςησ

Ε2. τόριξη ςτην παρακολοϑθηςη, τον ϋλεγχο και την επιβολό,
ενιςχϑοντασ με τον τρϐπο αυτϐ τισ θεςμικϋσ ικανϐτητεσ και την
αποτελεςματικϐτητα τησ δημϐςιασ διούκηςησ, χωρύσ αϑξηςη του
διοικητικοϑ φϐρτου
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Α/Α

Δεύκτησ

Μονϊδα
Μϋτρηςησ

Πηγό ϊντληςησ δεδομϋνων
ςμοϑ Λιμϋνων
του Τπουργεύου
Οικ.Τποδ.Ναυτ.
Σουρ.

ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Θεματικό
ςτόχο Ε
Μϋτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορϊ
που αφορϊ

που κϊθε κρϊτοσ μϋλοσ θα
πρϋπει να ϋχει δημιουργόςει
απϐ την 1/1/2012, ςϑμφωνα
με τα ϊρθρα 93 και 116 του
κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ.
1224/2009 περύ θεςπύςεωσ
κοινοτικοϑ ςυςτόματοσ ελϋγχου τησ τόρηςησ των κανϐνων
τησ κοινόσ αλιευτικόσ πολιτικόσ)
Δεύκτησ 2. Εκφορτώςεισ που
21.
ϋχουν υποβληθεύ ςε φυςικϐ
Ποςοςτϐ
ϋλεγχο
Δεύκτησ 3. Αϑξηςη του ποςοςτοϑ τόρηςησ αιτημϊτων υποβολόσ δεδομϋνων (100% πλην
των παραλεύψεων επιβολόσ
Γενικό Διεϑπλόρων δεδομϋνων που απαιθυνςη Βιώςι22.
τοϑνται ςτο πλαύςιο μιασ ενϐποςοςτϐ
6
μησ Αλιεύασ
τητασ ςτο πλαύςιο ειδικοϑ αιΤΠΑΠΕ
τόματοσ υποβολόσ δεδομϋνων
ςε ςχϋςη με τον ςυνολικϐ αριθμϐ αιτημϊτων υποβολόσ δεδομϋνων ςε %)
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4
Αύξηςη τησ απαςχόληςησ και τησ εδαφικόσ ςυνοχόσ
Ιςοδϑναμο
Δεύκτησ 1. Απαςχϐληςη που
πλόρουσ
23.
δημιουργεύται
απαςχϐληΣεχνικϐ δελτύο
ςησ
πρϊξησ
Ιςοδϑναμο
(αρμϐδιοσ
8
Δεύκτησ 2. Απαςχϐληςη που
πλόρουσ
24.
φορϋασ για τη
διατηρεύται
απαςχϐληςυλλογό η ΔΑ)
ςησ
Δεύκτησ 3. Επιχειρόςεισ που
25.
Αριθμϐσ
δημιουργοϑνται
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5
Προώθηςη τησ εμπορύασ και μεταπούηςησ
Δεύκτησ 1. Μεταβολό τησ παΣεχνικϐ δελτύο
26.
ραγωγόσ ΕΕ με διϊκριςη μεταξϑ
πρϊξησ
3
ΟΠ και μη ΟΠ
(αρμϐδιοσ

3.2 υλλογό Δεδομϋνων (ϊρθρο 77)

4.1 Σοπικό ανϊπτυξη με την πρωτοβουλύα των τοπικών κοινοτότων (ϊρθρο 62α)
4.2 Εφαρμογό ςτρατηγικών τοπικόσ ανϊπτυξησ με πρωτοβουλύα των τοπικών κοινοτότων (ϊρθρο 63)
4.3 Δραςτηριότητεσ ςυνεργαςύασ (ϊρθρο 64)

5.1 χϋδια παραγωγόσ και εμπορύασ (ϊρθρο 66)
5.2 Ενιςχύςεισ ςτην αποθεματοπούηςη (ϊρθρο 67)
5.3 Μϋτρα εμπορύασ (ϊρθρο 68)

Ειδικό ςτόχο ΕΠΑΛΘ που αφορϊ

Ε1. Βελτύωςη και παροχό επιςτημονικόσ γνώςησ καθώσ και
βελτύωςη τησ ςυλλογόσ και διαχεύριςησ δεδομϋνων

Ε1 Προώθηςη τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ, τησ κοινωνικόσ
ϋνταξησ, τησ δημιουργύασ θϋςεων εργαςύασ και παροχό ςτόριξησ
τησ απαςχοληςιμϐτητασ και τησ κινητικϐτητασ του εργατικοϑ
δυναμικοϑ ςτισ παρϊκτιεσ και τισ εςωτερικϋσ κοινϐτητεσ που
εξαρτώνται απϐ την αλιεύα και την υδατοκαλλιϋργεια, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ διαφοροπούηςησ των δραςτηριοτότων ςτο
πλαύςιο τησ αλιεύασ και ςε ϊλλουσ τομεύσ τησ θαλϊςςιασ οικονομύασ

Ε1.Βελτύωςη τησ οργϊνωςησ αγορϊσ για τα προώϐντα αλιεύασ
και υδατοκαλλιϋργειασ
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Α/Α

Δεύκτησ
α) Μεταβολό τησ αξύασ των
πρώτων πωλόςεων ςε ΟΠ
β) Μεταβολό του ϐγκου πρώτων πωλόςεων ςε ΟΠ
γ) Μεταβολό τησ αξύασ των
πρώτων πωλόςεων ςε μη ΟΠ
δ) Μεταβολό του ϐγκου πρώτων πωλόςεων ςε μη ΟΠ

Μονϊδα
Μϋτρηςησ
Φιλιϊδεσ
ευρώ

ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Θεματικό
ςτόχο Ε
Μϋτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορϊ
που αφορϊ

Πηγό ϊντληςησ δεδομϋνων
φορϋασ για τη
ςυλλογό η ΔΑ)

5.4 Μεταπούηςη προώόντων αλιεύασ και υδατοκαλλιϋργειασ
(ϊρθρο 69)

Σϐνοι

Ειδικό ςτόχο ΕΠΑΛΘ που αφορϊ
Ε2.
Ενθϊρρυνςη των επενδϑςεων ςτουσ τομεύσ τησ μεταπούηςησ και τησ εμπορύασ.

Φιλιϊδεσ
ευρώ

Σϐνοι
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 6
Ενύςχυςη τησ εφαρμογόσ τησ Ολοκληρωμϋνησ Θαλϊςςιασ Πολιτικόσ
Δεύκτησ 1. Αϑξηςη ςτο κοινϐ
περιβϊλλον ανταλλαγόσ πληροφοριών για την επιτόρηςη
27.
του θαλϊςςιου τομϋα τησ ΕΕ
(CISE)
Ποςοςτϐ

28.

Δεύκτησ 2. Μεταβολό τησ
κϊλυψησ των προςτατευϐμενων θαλϊςςιων περιοχών
(ΠΘΠ) που υπϊγονται ςτην
προτεραιϐτητα αριθ. 6 τησ
Ϊνωςησ:
α) μεταβολό τησ κϊλυψησ περιοχών Natura 2000 που προςδιορύζονται ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ για τα πτηνϊ και τα ενδιαιτόματα
β) μεταβολό τησ κϊλυψησ ϊλλων μϋτρων προςταςύασ του
χώρου δυνϊμει του ϊρθρου 13
παρϊγραφοσ

Σεχνικϐ δελτύο
πρϊξησ
(αρμϐδιοσ
φορϋασ για τη
ςυλλογό η ΔΑ)

6

6.1 Μϋτρα για την Ολοκληρωμϋνη Θαλϊςςια Πολιτικό (ϊρθρο
79)

Km2

Km2

Πηγό ϊντληΘεματικό
ςησ δεδομϋςτόχο Ε
Μϋτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορϊ
νων
που αφορϊ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 6
Ενύςχυςη τησ εφαρμογόσ τησ Ολοκληρωμϋνησ Θαλϊςςιασ Πολιτικόσ
Δεύκτησ 1. Αϑξηςη ςτο κοινϐ
Σεχνικϐ δελτύο
περιβϊλλον ανταλλαγόσ πληπρϊξησ
6.1 Μϋτρα για την Ολοκληρωμϋνη Θαλϊςςια Πολιτικό (ϊρθρο
29.
6
ροφοριών για την επιτόρηςη
(αρμϐδιοσ
79)
του θαλϊςςιου τομϋα τησ ΕΕ
Ποςοςτϐ
φορϋασ για τη
Α/Α

Δεύκτησ

Ε1.Ανϊπτυξη και υλοπούηςη τησ Ολοκληρωμϋνησ Θαλϊςςιασ
Πολιτικόσ

Μονϊδα
Μϋτρηςησ

Ειδικό ςτόχο ΕΠΑΛΘ που αφορϊ

Ε1.Ανϊπτυξη και υλοπούηςη τησ Ολοκληρωμϋνησ Θαλϊςςιασ
Πολιτικόσ
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Α/Α

Δεύκτησ

Μονϊδα
Μϋτρηςησ

(CISE)

30.

Δεύκτησ 2. Μεταβολό τησ
κϊλυψησ των προςτατευϐμενων θαλϊςςιων περιοχών
(ΠΘΠ) που υπϊγονται ςτην
προτεραιϐτητα αριθ. 6 τησ
Ϊνωςησ:
α) μεταβολό τησ κϊλυψησ περιοχών Natura 2000 που προςδιορύζονται ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ για τα πτηνϊ και τα ενδιαιτόματα
β) μεταβολό τησ κϊλυψησ ϊλλων μϋτρων προςταςύασ του
χώρου δυνϊμει του ϊρθρου 13
παρϊγραφοσ

Πηγό ϊντληςησ δεδομϋνων
ςυλλογό η ΔΑ)

ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Θεματικό
ςτόχο Ε
Μϋτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορϊ
που αφορϊ

Ειδικό ςτόχο ΕΠΑΛΘ που αφορϊ

Km2

Km2
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15. ΟΡΙΜΟΙ ΒΑΙΚΨΝ ΣΑΔΙΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΔΕΙΚΣΨΝ
ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
SFC2014

Κ201,Κ222,
Σ3373,
Σ3374)

Κ202,Κ323,Κ
324,Κ325,
Κ326,Κ327

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ
Α. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΒΑΙΚΑ
ΣΑΔΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΕΤΑΑ
Ενταγμϋνα ϋργα

Ϊργα για τα οπούα ϋχει
υπογραφεύ τουλϊχιςτον
μια ςύμβαςη τεχνικού
ϋργου

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΗ

Αριθμϐσ

Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ).

Αριθμϐσ

Αναφϋρεται ςε ϋργα που ϋχουν ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ
Πρϐγραμμα , ϋχουν αναληφθεύ για αυτϊ οι ςχετικϋσ νομικϋσ
δεςμεϑςεισ και ςτισ δεςμεϑςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνεται μια
ςϑμβαςη που αφορϊ την υλοπούηςη τουλϊχιςτον ενϐσ τεχνικοϑ ϋργου. το ΟΠ ςυνδϋεται με το ελεγμϋνο Σεχνικϐ
Δελτύο Τποϋργου (ΣΔΤ) και την υπογραφεύςα ςϑμβαςη που
ο ΣΔ αποςτϋλει ηλεκτρονικϊ ςτην ΔΑ/ΕΥ εντϐσ 10 όμερων
απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΠΕΠ Νοτύου Αιγαύου (Κ201) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 4c. Ο δεύκτησ Κ201 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO32
ΠΕΠ Ανατ. Μακεδονύασ-Θρϊκησ (Κ201) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ
του δεύκτη εντϊςςονται ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ 3a, 3d. Ο δεύκτησ Κ201 ςυνδϋεται με
το δεύκτη CO05 (3a: ςτϐχοσ 30) και το δεύκτη CO02 (3d : ςτϐχοσ 81)
ΠΕΠ Κεντρικόσ Μακεδονύασ (Κ222) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του
δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 6b. Ο δεύκτησ Κ222 ςυνδϋεται με το δεύκτη
CO18
ΠΕΠ Δυτικόσ Μακεδονύασ (Κ201) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του
δεύκτη εντϊςςονται ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ 3a, 3d. Ο δεύκτησ Κ201 ςυνδϋεται με το
δεύκτη CO02
ΠΕΠ Αττικόσ (Σ3373) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 2c (Ωξονασ 2). Ο δεύκτησ T3373 ςυνδϋεται με το δεύκτη
T3225
ΠΕΠ Αττικόσ (Σ3374) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 7c. Ο δεύκτησ T3374 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO15
ΠΕΠ Αττικόσ (Σ3373) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 7a (Ωξονασ 7). Ο δεύκτησ T3373 ςυνδϋεται με το δεύκτη
Σ3275
ΠΕΠ Θεςςαλύασ (Κ202) : : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ 4c, 5a, 6a, 6b, 6c, 6e (Ωξονασ 3). Ο δεύκτησ Κ202
ςυνδϋεται με το δεύκτη CO32 (4c: ςτϐχοσ 5), το δεύκτη CO20 (5a: ςτϐχοσ 3), το δεύκτη CO17 (6a:
ςτϐχοσ 5), το δεύκτη C018(6b: ςτϐχοσ 3), το δεύκτη CO09 (6c: ςτϐχοσ 6) και το δεύκτη CO38 (6e:
ςτϐχοσ 3)
ΠΕΠ Θεςςαλύασ (Κ202) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ 7a, 7b (Ωξονασ 4). Ο δεύκτησ Κ202 ςυνδϋεται με το
δεύκτη CO12a (7a: ςτϐχοσ 1), το δεύκτη T1417 (7a: ςτϐχοσ 1) και το δεύκτη CO13a (7b: ςτϐχοσ
2)
ΠΕΠ Κρότησ (Κ323) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 4c. Ο δεύκτησ Κ323 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO32
ΠΕΠ Κρότησ (Κ324) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςο-
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ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
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ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΗ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
νται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 6b. Ο δεύκτησ Κ324 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO18
ΠΕΠ Κρότησ (Κ325) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 6c. Ο δεύκτησ Κ325 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO09
ΠΕΠ Κρότησ (Κ326) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 7b. Ο δεύκτησ Κ326 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO14
ΠΕΠ Κρότησ (Κ327) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 10a. Ο δεύκτησ Κ327 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO35
ΠΕΠ Ανατ. Μακεδονύασ-Θρϊκησ (Κ202 ): Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ
του δεύκτη εντϊςςονται ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ 6c. Ο δεύκτησ Κ202 ςυνδϋεται με το
δεύκτη CO09 (6c: ςτϐχοσ 8) ). Εκ παραδρομόσ ςτην SFC αναφϋρεται τροφοδϐτηςη του δεύκτη
Κ202 και απϐ την επενδυτικό προτεραιϐτητα 7a και η ςϑνδεςό του με τον δεύκτη CO13a. το
«Πρϐςθετο ϋγγραφο πληροφϐρηςησ για το πλαύςιο των επιδϐςεων εύναι αποτυπωμϋνη η ορθό
πληροφορύα για το ΒΤ Κ202

Κ221,Κ206,
K320, K321,
K322

Μεγϊλα ϋργα που ϋχουν
εγκριθεύ

Αριθμϐσ

Απορρόφηςη προώπολογιςμού πρϊξησ

%

τρατηγικϋσ CLLD που
ϋχουν επιλεγεύ

Αριθμϐσ

υμβϊςεισ που ϋχουν
υπογραφεύ για την υλοπούηςη των ϋργων

Αριθμϐσ

Αναφϋρεται ςε ϋργα με ςυνολικϐ επιλϋξιμο κϐςτοσ που
υπερβαύνει τα 50 εκ. € και για τα ϋργα των μεταφορών τα
75 εκ. € τα οπούα ϋχουν εκτιμηθεύ θετικϊ κατϊ την αξιολϐγηςη ποιϐτητασ ό ϋχει γύνει για αυτϊ η απαιτοϑμενη απϐ
τον Κανονιςμϐ 1303/13 κοινοπούηςη ςτην Ε.Ε./ ό ϋχει εκδοθεύ η ςχετικό απϐ τον Κανονιςμϐ 1303/13 απϐφαςη ϋγκριςησ απϐ την Ε.Ε. τα ϋργα αυτϊ περιλαμβϊνονται και τα
μεγϊλα ϋργα που υλοποιοϑνται ςε ςτϊδια.
Ο δεύκτησ εκφρϊζεται απϐ το λϐγο ςτον οπούο ο αριθμητόσ
αφορϊ τισ πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ τησ πρϊξησ και ο παρανομαςτόσ τον προϒπολογιςμϐ τησ Πρϊξησ που αναφϋρεται
ςτην απϐφαςη ϋνταξησ
Αφορϊ τισ ςτρατηγικϋσ τοπικόσ ανϊπτυξησ με πρωτοβουλύα
των τοπικών κοινοτότων (CLLD) οι οπούεσ ϋχουν επιλεγεύ
το αργϐτερο ϋωσ τισ 31/12/2017 (ϊρθρο 33 παρ.4). Κϊθε
ςτρατηγικό θα ςυνδϋεται με ϋνα ςχϋδιο δρϊςησ που θα καταχωρεύται ςτο ΟΠ.
Αναφϋρεται ςε ϋργα που ϋχουν ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ
Πρϐγραμμα , ϋχουν αναληφθεύ για αυτϊ οι ςχετικϋσ νομικϋσ
δεςμεϑςεισ και ςτο πλαύςιο των δεςμεϑςεων αυτών ϋχουν
υπογραφεύ οι ςχετικϋσ ςυμβϊςεισ. το ΟΠ ςυνδϋονται με
τα ςχετικϊ ελεγμϋνα Σεχνικϊ Δελτύα Τποϋργου (ΣΔΤ) και τισ
υπογραφεύςεσ ςυμβϊςεισ που ο ΣΔ αποςτϋλλει ηλεκτρονικϊ

Δεν ϋχει χρηςιμοποιηθεύ απϐ τα Ε.Π.

Δεν ϋχει χρηςιμοποιηθεύ απϐ τα Ε.Π.

Δεν ϋχει χρηςιμοποιηθεύ απϐ τα Ε.Π.

ΠΕΠ Κεντρικόσ Μακεδονύασ (Κ221) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του
δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 5a. Ο δεύκτησ Κ221 ςυνδϋεται με το δεύκτη
CO20
ΠΕΠ Θεςςαλύασ (Κ206) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 1b. Ο δεύκτησ Κ206 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO26
ΠΕΠ Δυτικόσ Μακεδονύασ (Κ206) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του
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ΕΠΕΞΗΓΗΗ
ςτη ΔΑ/ΕΥ εντϐσ 10 ημερών απϐ την υπογραφό τουσ.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 4c και 4f (Ωξονασ 4). Ο δεύκτησ Κ206 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO34
ΠΕΠ Νοτύου Αιγαύου (Κ206) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ 6b, 6c (Ωξονασ 2) . Ο δεύκτησ Κ206 ςυνδϋεται με
το δεύκτη CO18 (6b: ςτϐχοσ 3) και το δεύκτη T3404 (6c: ςτϐχοσ 3)
ΠΕΠ Νοτύου Αιγαύου (Κ206) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ 7b, 6c (Ωξονασ 5) . Ο δεύκτησ Κ206 ςυνδϋεται με
το δεύκτη T3405 (7b: ςτϐχοσ 1) και το δεύκτη T3404 (6c: ςτϐχοσ 1)
ΠΕΠ Δυτικόσ Μακεδονύασ (Κ206) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του
δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 5b (Ωξονασ 5). Ο δεύκτησ Κ206 ςυνδϋεται
με το δεύκτη CO20
ΠΕΠ Δυτικόσ Μακεδονύασ (Κ206) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του
δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 6c (Ωξονασ 6). Ο δεύκτησ Κ206 ςυνδϋεται
με το δεύκτη CO09
ΠΕΠ Δυτικόσ Μακεδονύασ (Κ206) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του
δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 7b (Ωξονασ 7). Ο δεύκτησ Κ206 ςυνδϋεται
με το δεύκτη CO14
ΠΕΠ Δυτικόσ Μακεδονύασ (Κ206): Σα ϋργα που προςμετρώνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 10a (Ωξονασ 7). Ο δεύκτησ Κ206 ςυνδϋεται με
το δεύκτη CO35
ΠΕΠ Βορεύου Αιγαύου (Κ206) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ 1b,2b,3a,3b,3d. Ο δεύκτησ Κ206 ςυνδϋεται με το
δεύκτη CO02
ΠΕΠ Βορεύου Αιγαύου (Κ206a) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 10a. Ο δεύκτησ Κ206a ςυνδϋεται με το δεύκτη
CO35. το δεύκτη CO35 υπϊρχει τιμό οροςόμου για το 2018, αλλϊ υπϊρχει και ςυνδεδεμϋνο
ΒΤ.
ΠΕΠ Βορεύου Αιγαύου (Κ206b) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 9c. Ο δεύκτησ Κ206b ςυνδϋεται με το δεύκτη
CO02. το δεύκτη CO02 υπϊρχει τιμό οροςόμου για το 2018, αλλϊ υπϊρχει και ςυνδεδεμϋνο
ΒΤ.
ΠΕΠ Βορεύου Αιγαύου (Κ206c) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 9a. Ο δεύκτησ Κ206c ςυνδϋεται με το δεύκτη
CO36. το δεύκτη CO02 υπϊρχει τιμό οροςόμου για το 2018, αλλϊ υπϊρχει και ςυνδεδεμϋνο
ΒΤ.
ΤΜΠΕΡΑΑ (Κ206): Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 7c (Ωξονασ 2, ΕΣΠΑ: περιςςϐτερο ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ).
Ο δεύκτησ Κ206 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO11a
ΤΜΠΕΡΑΑ (Κ206): Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 7 i (Ωξονασ 3, Σ). Ο δεύκτησ Κ206 ςυνδϋεται με το δεύκτη
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ύςταςη ςυνεργατικών
ςχημϊτων (clusters)

Αριθμϐσ

Φρηματοδότηςη που ϋχει
διατεθεύ ςτουσ τελικούσ
δικαιούχουσ ςτο πλαύςιο
των χρηματοδοτικών
εργαλεύων

%

ύςταςη Σαμεύων ςτο
πλαύςιο των χρηματοδοτικών εργαλεύων

Αριθμϐσ

Β. ΛΟΙΠΑ ΒΑΙΚΑ ΣΑΔΙΑ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΑ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Αποφϊςεισ υπαγωγόσ

Αριθμϐσ

ΕΠΕΞΗΓΗΗ

Αφορϊ τη δημιουργύα και ανϊπτυξη επιχειρηματικών ςυνεργατικών ςχηματιςμών, επιχειρόςεων και ερευνητικών
ό/και εκπαιδευτικών οργανιςμών.
Ο δεύκτησ εκφρϊζεται απϐ λϐγο ςτον οπούο ο αριθμητόσ
αφορϊ τη χρηματοδϐτηςη που ϋχει διατεθεύ ςε τελικοϑσ
δικαιοϑχουσ μϋςω χρηματοδοτικών εργαλεύων ϋωσ τισ
31/12/2018 και ο παρανομαςτόσ απϐ το ςϑνολο τησ ςχετικόσ χρηματοδϐτηςησ που αναμϋνεται να διατεθεύ μϋςω
χρηματοδοτικών εργαλεύων ϋωσ τισ 31/12/2023. Σελικϐσ
δικαιοϑχοσ ςϑμφωνα με το Ν.4314/2014 για τα μϋςα χρηματοοικονομικόσ τεχνικόσ θεωρεύται ο φορϋασ που εφαρμϐζει το μϋςο χρηματοοικονομικόσ τεχνικόσ ό το ταμεύο χαρτοφυλακύου.
Αναφϋρεται ςτον αριθμϐ των Σαμεύων που ϋχουν ςυςταθεύ
για την υλοπούηςη πρϊξεων μϋςω των χρηματοδοτικών
εργαλεύων. Απϐ την ΚΤΑ ό ΤΑ ( για την περύοδο 2014-20)
ςϑςταςησ των ταμεύων χαρτοφυλακύου ό ϊλλεσ εθνικϋσ
λϑςεισ (ΕΣΕΑΝ, εξοικονομώ) η οπούα καταχωρεύται ςτο ΟΠ
μποροϑμε να ϋχουμε μια μοναδιαύα αναφορϊ ςτο ΟΠ η
οπούα να αθρούζεται

Αναφϋρεται ςτην ημερομηνύα λόψησ απϐφαςησ ϋννομου
δικαιώματοσ ανϊληψησ τησ ενύςχυςησ (date of grading of the

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
CO13a
ΤΜΠΕΡΑΑ (Κ206): Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 4e (Ωξονασ 8, ΕΣΠΑ : λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ ). Ο
δεύκτησ Κ206 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO15
ΤΜΠΕΡΑΑ (Κ206): Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 4v (Ωξονασ 9, Σ). Ο δεύκτησ Κ206 ςυνδϋεται με το δεύκτη
CO15
ΠΕΠ Κρότησ (Κ320) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 2c. Ο δεύκτησ Κ320 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO26
ΠΕΠ Κρότησ (Κ321) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 1b. Ο δεύκτησ Κ321 ςυνδϋεται με το δεύκτη T3001
ΠΕΠ Κρότησ (Κ322) : Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 4c. Ο δεύκτησ Κ322 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO31
Δεν ϋχει χρηςιμοποιηθεύ απϐ τα Ε.Π.
Δεν ϋχει χρηςιμοποιηθεύ απϐ τα Ε.Π.

Δεν ϋχει χρηςιμοποιηθεύ απϐ τα Ε.Π.

ΠΕΠ Θεςςαλύασ (Κ230) : Ο δεύκτησ Κ230 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO02
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Κ393

Αριθμόσ υπογεγραμμϋνων ςυμβϊςεων για αντιπλημμυρικϊ ϋργα

Αριθμϐσ

Κ395

Αριθμόσ υπογεγραμμϋνων ςυμβϊςεων για ϋργα
επεξεργαςύασ λυμϊτων

Αριθμϐσ

Κ394

Αριθμόσ υπογεγραμμϋνων ςυμβϊςεων για ϋργα
ςτρατηγικών ςχεδύων,
ςχεδύων δρϊςησ, ςυςτημϊτων, εργαλεύων, κλπ

Αριθμϐσ

ΕΠΕΞΗΓΗΗ
aid) για το ϋργο και προςμετρεύται μοναδιαύα για κϊθε ϋργο.
Αφορϊ επενδϑςεισ που υλοποιοϑνται μϋςω του αναπτυξιακοϑ νϐμου. Η ημερομηνύα ϋκδοςησ απϐφαςησ υπαγωγόσ
εύναι η ημερομηνύα ϋγκριςησ για αυτϊ τα ϋργα και θα προβλεφθεύ η ςυμπληρωςό τησ ςτο νϋο ΣΔΠ , ϐπωσ γινϐταν και
κατϊ την περύοδο2007-13.. Η ημερομηνύα ϋνταξησ εύναι μεταγενϋςτερη και γύνεται προςπϊθεια ςτη νϋα περύοδο οι δυο
αυτϋσ ημερομηνύεσ να ταυτύζονται .
Σα ϋργα που λαμβϊνονται υπϐψη για τον υπολογιςμϐ του
δεύκτη εντϊςςονται ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ 3a και
3d.
Αναφϋρεται ςε ϋργα που ϋχουν ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ
Πρϐγραμμα , ϋχουν αναληφθεύ για αυτϊ οι νομικϋσ δεςμεϑςεισ και ςτο πλαύςιο των δεςμεϑςεων αυτών ϋχουν υπογραφεύ οι ςχετικϋσ ςυμβϊςεισ. . το ΟΠ ςυνδϋονται με τα
ςχετικϊ ελεγμϋνα Σεχνικϊ Δελτύα Τποϋργου (ΣΔΤ) και τισ
υπογραφεύςεσ ςυμβϊςεισ που ο ΣΔ αποτελλεύ ηλεκτρονικϊ
ςτη ΔΑ/ΕΥ εντϐσ 10 ημερών απϐ την υπογραφό τουσ. Σα
ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ 5i και 5ii
(Ωξονασ 11, Σ).
Αναφϋρεται ςε ϋργα που ϋχουν ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ
Πρϐγραμμα , ϋχουν αναληφθεύ για αυτϊ οι νομικϋσ δεςμεϑςεισ και ςτο πλαύςιο των δεςμεϑςεων αυτών ϋχουν υπογραφεύ οι ςχετικϋσ ςυμβϊςεισ. . το ΟΠ ςυνδϋονται με τα
ςχετικϊ ελεγμϋνα Σεχνικϊ Δελτύα Τποϋργου (ΣΔΤ) και τισ
υπογραφεύςεσ ςυμβϊςεισ που ο ΣΔ αποτελλεύ ηλεκτρονικϊ
ςτη ΔΑ/ΕΥ εντϐσ 10 ημερών απϐ την υπογραφό τουσ. Σα
ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 6 ii (Ωξονασ
14, Σ).
Αναφϋρεται ςε ϋργα που ϋχουν ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ
Πρϐγραμμα , ϋχουν αναληφθεύ για αυτϊ οι νομικϋσ δεςμεϑςεισ και ςτο πλαύςιο των δεςμεϑςεων αυτών ϋχουν υπογραφεύ οι ςχετικϋσ ςυμβϊςεισ. . το ΟΠ ςυνδϋονται με τα
ςχετικϊ ελεγμϋνα Σεχνικϊ Δελτύα Τποϋργου (ΣΔΤ) και τισ
υπογραφεύςεσ ςυμβϊςεισ που ο ΣΔ αποςτϋλλει ηλεκτρονικϊ
ςτη ΔΑ/ΕΥ εντϐσ 10 ημερών απϐ την υπογραφό τουσ. Σα
ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 6i (Ωξονασ 14,

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΤΜΠΕΡΑΑ (Κ393): Ο δεύκτησ Κ393 ςυνδϋεται με το δεύκτη T4410. το δεύκτη T4410 υπϊρχει
τιμό οροςόμου για το 2018, αλλϊ υπϊρχει και ςυνδεδεμϋνο ΒΤ.

ΤΜΠΕΡΑΑ (Κ395): Ο δεύκτησ Κ395 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO19. το δεύκτη CO19 υπϊρχει
τιμό οροςόμου για το 2018, αλλϊ υπϊρχει και ςυνδεδεμϋνο ΒΤ.

ΤΜΠΕΡΑΑ (Κ394): Ο δεύκτησ Κ394 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO17. το δεύκτη CO17υπϊρχει τιμό
οροςόμου για το 2018, αλλϊ υπϊρχει και ςυνδεδεμϋνο ΒΤ.
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Κ252

Ενταγμϋνα αντιπλημμυρικϊ ϋργα

Αριθμϐσ

K2011

Ενταγμϋνα ϋργα
(clusters)

Αριθμϐσ

Κ201a

Ενταγμϋνα ϋργα (για
CO02)

Αριθμϐσ

Κ201b

Ενταγμϋνα ϋργα (για
CO03)

Αριθμϐσ

Κ201c

Ενταγμϋνα ϋργα (για τον
CO08)

Αριθμϐσ

Κ201e

Ενταγμϋνα ϋργα (για τον
CO29)

Αριθμϐσ

ΕΠΕΞΗΓΗΗ
Σ).
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 5a
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 1b
Αφορϊ τα ϋργα επιχορόγηςησ επιχειρόςεων για τα οπούα
ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ και η απϐφαςη αυτό ϋχει
καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ ϑςτημα
(ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο
Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ 1b,2b, 3a,3c,3d,4a,6f
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει υπογραφεύ ςχετικό ςϑμβαςη χρηματοδϐτηςησ πλην επιχορόγηςησ για τα οπούα ϋχει
εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ).
Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ
(ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ
του δεύκτη εντϊςςονται ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ
1b,2b, 3a, 3c,3d,4a
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ 2b,3a,3c,3d,4a
Αφορϊ τα ϋργα υφιςτϊμενων επιχειρόςεων που ενιςχϑονται
για τη δημιουργύα νϋων προώϐντων και για τα οπούα ϋχει
εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ).
Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ
(ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
ΠΕΠ Δυτικόσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ Κ252 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO20

ΠΕΠ τερεϊσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ K2011 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO02

ΕΠΑΝΕΚ : Ο δεύκτησ K201a ςυνδϋεται με το δεύκτη CO02. Αποτυπώνεται ςτον Ωξονα 1 ξεχωριςτϊ για τισ τρεισ κατηγορύεσ Περιφερειών ( περιςςϐτερο ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ, λιγϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ, Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη) και ςτον Ωξονα 01 για τισ περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ και τισ Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη

ΕΠΑΝΕΚ : Ο δεύκτησ K201b ςυνδϋεται με το δεύκτη CO03. Αποτυπώνεται ςτον Ωξονα 1 ξεχωριςτϊ για τισ τρεισ κατηγορύεσ Περιφερειών ( περιςςϐτερο ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ, λιγϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ, Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη) και ςτον Ωξονα 01 για τισ περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ και τισ Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη

ΕΠΑΝΕΚ : Ο δεύκτησ K201c ςυνδϋεται με το δεύκτη CO08. Αποτυπώνεται ςτον Ωξονα 1 ξεχωριςτϊ για τισ τρεισ κατηγορύεσ Περιφερειών ( περιςςϐτερο ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ, λιγϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ, Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη) και ςτον Ωξονα 01 για τισ περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ και τισ Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη
ΕΠΑΝΕΚ : Ο δεύκτησ K201e ςυνδϋεται με το δεύκτη CO29. Αποτυπώνεται ςτον Ωξονα 1 ξεχωριςτϊ για τισ τρεισ κατηγορύεσ Περιφερειών ( περιςςϐτερο ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ, λιγϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ, Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη) και ςτον Ωξονα 01 για τισ περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ και τισ Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη
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ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

K201f

Ενταγμϋνα ϋργα (για τον
Σ4204)

Αριθμϐσ

Κ2017

Ενταγμϋνα ϋργα ανακαταςκευόσ ό βελτύωςησ
οδών

Αριθμϐσ

Κ2016

Ενταγμϋνα ϋργα αναπλϊςεων ςε αςτικϋσ
περιοχϋσ

Αριθμϐσ

Κ2014

Ενταγμϋνα ϋργα αποκατϊςταςησ χώρων

Αριθμϐσ

Κ201ς

Ενταγμϋνα ϋργα διαχεύριςησ οικοςυςτημϊτων

Αριθμϐσ

Κ201ζ

Ενταγμϋνα ϋργα διαχεύριςησ περύπτωςησ φυςικών καταςτροφών

Αριθμϐσ

Κ201ε

Ενταγμϋνα ϋργα διαχεύριςησ πόςιμου ύδατοσ

Αριθμϐσ

ΕΠΕΞΗΓΗΗ
του δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 3a
Αφορϊ τα κοινϊ ϋργα ϋρευνασ και τεχνολογύασ (με φορεύσ
ϊλλων χωρών) για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 1b
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 7b
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 6e
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 5b
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 6d
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 5b
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
ΕΠΑΝΕΚ : Ο δεύκτησ K201f ςυνδϋεται με το δεύκτη T4204. Αποτυπώνεται ςτον Ωξονα 1 ξεχωριςτϊ για τισ τρεισ κατηγορύεσ Περιφερειών ( περιςςϐτερο ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ, λιγϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ, Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη) και ςτον Ωξονα 01 για τισ περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ και τισ Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη

ΠΕΠ τερεϊσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ 2017 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO14

ΠΕΠ τερεϊσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ 2016 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO38

ΠΕΠ τερεϊσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ 2014 ςυνδϋεται με το δεύκτη T2215

ΠΕΠ Ιονύων Νόςων : Ο δεύκτησ Κ201ς ςυνδϋεται με το δεύκτη CO23

ΠΕΠ Ιονύων Νόςων : Ο δεύκτησ Κ201ζ ςυνδϋεται με το δεύκτη T2628 ενώ ςτο Εγκεκριμϋνο ΠΕΠ
ςτο Πύνακα 6 ςελ.165 ςυνδϋεται εκ παραδρομόσ με τον Σ2705

ΠΕΠ Ιονύων Νόςων : Ο δεύκτησ Κ201ε ςυνδϋεται με το δεύκτη CO18
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ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

Κ201η

Ενταγμϋνα ϋργα διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων

Αριθμϐσ

Κ256

Ενταγμϋνα ϋργα εκπαύδευςησ

Αριθμϐσ

Κ244

Ενταγμϋνα ϋργα εκπαύδευςησ (όλεσ οι βαθμύδεσ)

Αριθμϐσ

Κ253

Ενταγμϋνα ϋργα ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ
δημοςύων κτηρύων/υπηρεςιών

Αριθμϐσ

Κ2012

Ενταγμϋνα ϋργα ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ
δημοςύων κτηρύων

Αριθμϐσ

Κ201ι

Ενταγμϋνα ϋργα ενύςχυςησ περύπτωςη καινοτόμων νεανικών επιχειρόςεων

Αριθμϐσ

ΕΠΕΞΗΓΗΗ
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 6 b
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 6a
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 10a
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 10a
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 4c
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 4c
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 3a

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΠΕΠ Ιονύων Νόςων : Ο δεύκτησ Κ201η ςυνδϋεται με το δεύκτη T2706

ΠΕΠ Δυτικόσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ Κ256 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO35

ΠΕΠ Ηπεύρου : Ο δεύκτησ Κ244 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO35

ΠΕΠ Δυτικόσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ Κ253 ςυνδϋεται με το δεύκτη T1811

ΠΕΠ τερεϊσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ 2012 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO32

ΠΕΠ Ιονύων Νόςων : Ο δεύκτησ Κ201ι ςυνδϋεται με το δεύκτη CO05
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Ενταγμϋνα ϋργα κρατικών ενιςχύςεων

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ
Αριθμϐσ

Κ254

Ενταγμϋνα ϋργα μεταφορών

Αριθμϐσ

Κ2018

Ενταγμϋνα ϋργα νϋων
οδών

Αριθμϐσ

Κ243

Ενταγμϋνα ϋργα οδοποιύασ (ανακαταςκευό ό
αναβϊθμιςη)

Αριθμϐσ

Κ201θ

Ενταγμϋνα ϋργα ενιςχύςεων ΜΜΕ

Αριθμϐσ

Κ2013

Ενταγμϋνα ϋργα ποδηλατοδρόμων /μονοπατιών

Αριθμϐσ

ΕΠΕΞΗΓΗΗ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

K240 : Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη
ϋνταξησ και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι
ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που
προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ 2b,3b, 3c
K250 : Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη
ϋνταξησ και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι
ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που
προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ 3a,3c,3d
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ 7a και 7b

ΠΕΠ Ηπεύρου : Ο δεύκτησ Κ240 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO02

Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 7b
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 7a και 7b
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 3a
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδε-

ΠΕΠ τερεϊσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ 2018 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO13

ΠΕΠ Δυτικόσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ Κ250 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO02

ΠΕΠ Δυτικόσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ Κ254 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO14

ΠΕΠ Ηπεύρου : Ο δεύκτησ Κ243 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO14

ΠΕΠ Ιονύων Νόςων : Ο δεύκτησ Κ201θ ςυνδϋεται με το δεύκτη CO02

ΠΕΠ τερεϊσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ 2013 ςυνδϋεται με το δεύκτη T2213
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Ενταγμϋνα ϋργα πολιτιςτικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

Υυςικϊ πρϐςωπα

ΕΠΕΞΗΓΗΗ
δεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 4e
Κ242: Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη
ϋνταξησ και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι
ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που
προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 6c
Κ2015: Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη
ϋνταξησ και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι
ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που
προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 6c

Κ2020

Ενταγμϋνα ϋργα ςτην
δευτεροβϊθμια, τριτοβϊθμια και επαγγελματικό εκπαύδευςη

Αριθμϐσ

Κ2019

Ενταγμϋνα ϋργα ςτον
τομϋα τησ υγεύασ

Αριθμϐσ

Κ251

Ενταγμϋνα ϋργα ςχεδύων
ολοκληρωμϋνησ αςτικόσ
ανϊπτυξησ

Αριθμϐσ

Κ255

Ενταγμϋνα ϋργα υγεύασ

Αριθμϐσ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΠΕΠ Ηπεύρου : Ο δεύκτησ Κ242 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO09

ΠΕΠ τερεϊσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ 2015 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO09

Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 10a
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 9a
Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 6e

ΠΕΠ τερεϊσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ 2020 ςυνδϋεται με το δεύκτη T2261

Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδε-

ΠΕΠ Δυτικόσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ Κ255 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO36

ΠΕΠ τερεϊσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ 2019 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO36

ΠΕΠ Δυτικόσ Ελλϊδασ : Ο δεύκτησ Κ251 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO37
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

δεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 9a
Κ201κ

Ενταγμϋνα ϋργα ψηφιακών εφαρμογών

Αριθμϐσ

Κ381

Ποςοςτό υμβαςιοπούηςησ (για τον CO10)

%

Κ381a

Ποςοςτό υμβαςιοπούηςησ (για τον CO31)

%

Κ381b

Ποςοςτό υμβαςιοπούηςησ (για τον Σ4246)

%

K223

τρατηγικϋσ για την
αςτικό ανϊπτυξη για τισ
οπούεσ ϋχει ενταχθεύ
τουλϊχιςτον ϋνα ϋργο

Αριθμϐσ

Αφορϊ τα ϋργα για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ απϐφαςη ϋνταξησ
και η απϐφαςη αυτό ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ολοκληρωμϋνο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα (ΟΠ). Σα ϋργα αυτϊ εύναι ςυνδεδεμϋνα με Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ). Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 2c
Ο δεύκτησ εκφρϊζεται απϐ λϐγο ςτον οπούο ο αριθμητόσ
αφορϊ τισ ςυμβϊςεισ των επιπρϐςθετων νοικοκυριών για
ςϑνδεςη με ευρυζωνικϊ δύκτυα με ταχϑτητα τουλϊχιςτον 30
Mbps, ϋωσ τισ 31/12/2018 και ο παρανομαςτόσ απϐ το
ςϑνολο των ςυμβϊςεων που αναμϋνεται να ϋχουν υπογραφεύ ϋωσ τισ 31/12/23 και ςυμβϊλλουν ςτον ςυγκεκριμϋνο
δεύκτη. Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ
του δεύκτη εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 2a
Ο δεύκτησ εκφρϊζεται απϐ λϐγο ςτον οπούο ο αριθμητόσ
αφορϊ τισ δανειακϋσ ςυμβϊςεισ των νοικοκυριών που αναβαθμύζονται ενεργειακϊ ϋωσ τισ 31/12/2018 και ο παρανομαςτόσ απϐ το ςϑνολο των ςυμβϊςεων που αναμϋνεται να
ϋχουν υπογραφεύ ϋωσ τισ 31/12/23.. Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται ςτην
επενδυτικό προτεραιϐτητα 4c
Ο δεύκτησ εκφρϊζεται απϐ λϐγο ςτον οπούο ο αριθμητόσ
αφορϊ τισ νομικϋσ δεςμεϑςεισ (ΝΟ.ΔΕ.) των πρϊξεων που
θα ϋχουν υπογραφεύ ϋωσ τισ 31/12/2018 και ο παρανομαςτόσ απϐ το ςϑνολο των ΝΟ.ΔΕ. των πρϊξεων (ϋργο του
κτηματολογύου ςτο πλαύςιο του ΕΠΑΝΕΚ) που αναμϋνεται
να ϋχουν υπογραφεύ ϋωσ τισ 31/12/23. Σα ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςονται
ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 2b.
Αφορϊ τισ ςτρατηγικϋσ αςτικόσ ανϊπτυξησ οι οπούεσ ϋχουν
επιλεγεύ . Ο επιχειρηςιακϐσ ςτϐχοσ για το 2018 εύναι να ϋχουν ενεργοποιηθεύ οι φορεύσ που θα αναλϊβουν τισ διαδικαςύεσ υλοπούηςησ, να ϋχουν εκπονηθεύ και εγκριθεύ οι ςχεδιαςμού τουσ και να ϋχει ολοκληρωθεύ η ϋνταξη τουλϊχιςτον
ενϐσ ϋργου, ςϑμφωνα με το ςχεδιαςμϐ τουσ. Σα ϋργα που
προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη εντϊςςο-

ΠΕΠ Ιονύων Νόςων : Ο δεύκτησ Κ201κ ςυνδϋεται με το δεύκτη T2701

ΕΠΑΝΕΚ : Ο δεύκτησ K381 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO10. Αποτυπώνεται ςτον Ωξονα 3 ξεχωριςτϊ για τισ τρεισ κατηγορύεσ Περιφερειών ( περιςςϐτερο ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ, λιγϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ, Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη) και ςτον Ωξονα 03 για τισ περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ και τισ Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη

ΕΠΑΝΕΚ : Ο δεύκτησ K381a ςυνδϋεται με το δεύκτη CO31. Αποτυπώνεται ςτον Ωξονα 3 ξεχωριςτϊ για τισ τρεισ κατηγορύεσ Περιφερειών ( περιςςϐτερο ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ, λιγϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ, Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη) και ςτον Ωξονα 03 για τισ περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ και τισ Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη

ΕΠΑΝΕΚ : Ο δεύκτησ K381b ςυνδϋεται με το δεύκτη T4246. Αποτυπώνεται ςτον Ωξονα 1 ξεχωριςτϊ για τισ τρεισ κατηγορύεσ Περιφερειών ( περιςςϐτερο ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ, λιγϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ, Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη) και ςτον Ωξονα 01 για τισ περιςςϐτερο
ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ και τισ Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη

ΠΕΠ Κεντρικόσ Μακεδονύασ : Ο δεύκτησ Κ223 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO37
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Κ241

υμβϊςεισ που ϋχουν
υπογραφεύ για την υλοπούηςη των ϋργων επεξεργαςύασ λυμϊτων

Αριθμϐσ

Κ206ε

υμβϊςεισ που ϋχουν
υπογραφεύ για την υλοπούηςη των ϋργων υπηρεςιών πρόνοιασ

Αριθμϐσ

Κ206δ

υμβϊςεισ που ϋχουν
υπογραφεύ για την υλοπούηςη των ϋργων υποδομών παιδικόσ φροντύδασ ό εκπαύδευςησ

Αριθμϐσ

Κ206γ

υμβϊςεισ που ϋχουν
υπογραφεύ για την υλοπούηςη των οδικών ϋργων

Αριθμϐσ

Κ390

υμβϊςεισ που ϋχουν
υπογραφεύ για την υλοπούηςη των ςιδηροδρο-

Αριθμϐσ

ΕΠΕΞΗΓΗΗ
νται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 6e
Αναφϋρεται ςε ϋργα που ϋχουν ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ
Πρϐγραμμα , ϋχουν αναληφθεύ για αυτϊ οι νομικϋσ δεςμεϑςεισ και ςτο πλαύςιο των δεςμεϑςεων αυτών ϋχουν υπογραφεύ οι ςχετικϋσ ςυμβϊςεισ.το ΟΠ ςυνδϋονται με τα
ςχετικϊ ελεγμϋνα Σεχνικϊ Δελτύα Τποϋργου (ΣΔΤ) και τισ
υπογραφεύςεσ ςυμβϊςεισ που ο ΣΔ αποςτϋλλει ηλεκτρονικϊ
ςτη ΔΑ/ΕΥ εντϐσ 10 ημερών απϐ την υπογραφό τουσ. Σα
ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 6b
Αναφϋρεται ςε ϋργα που ϋχουν ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ
Πρϐγραμμα , ϋχουν αναληφθεύ για αυτϊ οι νομικϋσ δεςμεϑςεισ και ςτο πλαύςιο των δεςμεϑςεων αυτών ϋχουν υπογραφεύ οι ςχετικϋσ ςυμβϊςεισ. το ΟΠ ςυνδϋονται με τα
ςχετικϊ ελεγμϋνα Σεχνικϊ Δελτύα Τποϋργου (ΣΔΤ) και τισ
υπογραφεύςεσ ςυμβϊςεισ που ο ΣΔ αποςτϋλλει ηλεκτρονικϊ
ςτη ΔΑ/ΕΥ εντϐσ 10 ημερών απϐ την υπογραφό τουσ. Σα
ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 9a
Αναφϋρεται ςε ϋργα που ϋχουν ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ
Πρϐγραμμα , ϋχουν αναληφθεύ για αυτϊ οι νομικϋσ δεςμεϑςεισ και ςτο πλαύςιο των δεςμεϑςεων αυτών ϋχουν υπογραφεύ οι ςχετικϋσ ςυμβϊςεισ. το ΟΠ ςυνδϋονται με τα
ςχετικϊ ελεγμϋνα Σεχνικϊ Δελτύα Τποϋργου (ΣΔΤ) και τισ
υπογραφεύςεσ ςυμβϊςεισ που ο ΣΔ αποςτϋλει ηλεκτρονικϊ
ςτη ΔΑ/ΕΥ εντϐσ 10 ημερών απϐ την υπογραφό τουσ. Σα
ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 10a
Αναφϋρεται ςε ϋργα που ϋχουν ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ
Πρϐγραμμα , ϋχουν αναληφθεύ για αυτϊ οι νομικϋσ δεςμεϑςεισ και ςτο πλαύςιο των δεςμεϑςεων αυτών ϋχουν υπογραφεύ οι ςχετικϋσ ςυμβϊςεισ. το ΟΠ ςυνδϋονται με τα
ςχετικϊ ελεγμϋνα Σεχνικϊ Δελτύα Τποϋργου (ΣΔΤ) και τισ
υπογραφεύςεσ ςυμβϊςεισ που ο ΣΔ αποςτϋλλει ηλεκτρονικϊ
ςτη ΔΑ/ΕΥ εντϐσ 10 ημερών απϐ την υπογραφό τουσ. Σα
ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 7b
Αναφϋρεται ςε ϋργα που ϋχουν ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ
Πρϐγραμμα , ϋχουν αναληφθεύ για αυτϊ οι νομικϋσ δεςμεϑςεισ και ςτο πλαύςιο των δεςμεϑςεων αυτών ϋχουν υπο-

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
ΠΕΠ Ηπεύρου : Ο δεύκτησ Κ241 ςυνδϋεται με το δεύκτη CO19

ΠΕΠ Ιονύων Νόςων : Ο δεύκτησ Κ206ε ςυνδϋεται με το δεύκτη T2710

ΠΕΠ Ιονύων Νόςων : Ο δεύκτησ Κ206δ ςυνδϋεται με το δεύκτη CO35

ΠΕΠ Ιονύων Νόςων : Ο δεύκτησ Κ206γ ςυνδϋεται με το δεύκτη CO14

ΤΜΠΕΡΑΑ (Κ390): Ο δεύκτησ Κ390 ςυνδϋεται με το δεύκτη T4401.
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μικών ςυςτημϊτων

Κ392

υμβϊςεισ που ϋχουν
υπογραφεύ για την υλοπούηςη των ςυςτημϊτων
αςφϊλειασ ναυςιπλοΐασ
και τησ φύλαξησ/ περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ
λιμενικόσ ζώνησ

Αριθμϐσ

Κ302

Τπογεγραμμϋνεσ υμβϊςεισ

Αριθμϐσ

F100, Σ1390
,Σ3371

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ
Ποςό πιςτοποιημϋνων
δαπανών 2018

F100, Σ1390
,Σ3371

Ποςό πιςτοποιημϋνων
δαπανών 2023

Ευρώ

Ευρώ

ΕΠΕΞΗΓΗΗ
γραφεύ οι ςχετικϋσ ςυμβϊςεισ. το ΟΠ ςυνδϋονται με τα
ςχετικϊ ελεγμϋνα Σεχνικϊ Δελτύα Τποϋργου (ΣΔΤ) και τισ
υπογραφεύςεσ ςυμβϊςεισ που ο ΣΔ αποτελλεύ ηλεκτρονικϊ
ςτη ΔΑ/ΕΥ εντϐσ 10 ημερών απϐ την υπογραφό τουσ. Σα
ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτισ επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ 7i και 7iii
(Ωξονασ 1, Σ).
Αναφϋρεται ςε ϋργα που ϋχουν ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ
Πρϐγραμμα , ϋχουν αναληφθεύ για αυτϊ οι νομικϋσ δεςμεϑςεισ και ςτο πλαύςιο των δεςμεϑςεων αυτών ϋχουν υπογραφεύ οι ςχετικϋσ ςυμβϊςεισ. το ΟΠ ςυνδϋονται με τα
ςχετικϊ ελεγμϋνα Σεχνικϊ Δελτύα Τποϋργου (ΣΔΤ) και τισ
υπογραφεύςεσ ςυμβϊςεισ που ο ΣΔ αποςτϋλλει ηλεκτρονικϊ
ςτη ΔΑ/ΕΥ εντϐσ 10 ημερών απϐ την υπογραφό τουσ. Σα
ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 7i (Ωξονασ 6,
Σ).
Αναφϋρεται ςε ϋργα που ϋχουν ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ
Πρϐγραμμα , ϋχουν αναληφθεύ για αυτϊ οι νομικϋσ δεςμεϑςεισ και ςτο πλαύςιο των δεςμεϑςεων αυτών ϋχουν υπογραφεύ οι ςχετικϋσ ςυμβϊςεισ. το ΟΠ ςυνδϋονται με τα
ςχετικϊ ελεγμϋνα Σεχνικϊ Δελτύα Τποϋργου (ΣΔΤ) και τισ
υπογραφεύςεσ ςυμβϊςεισ που ο ΣΔ αποςτϋλλει ηλεκτρονικϊ
ςτη ΔΑ/ΕΥ εντϐσ 10 ημερών απϐ την υπογραφό τουσ. Σα
ϋργα που προςμετροϑνται για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη
εντϊςςονται ςτην επενδυτικό προτεραιϐτητα 1b,3a,3d
Αναφϋρεται ςε ποςϐ των πιςτοποιημϋνων δαπανών (εθνικό
ςυμμετοχό και κοινοτικό ςυνδρομό= Δημϐςια Δαπϊνη) ανϊ
ϊξονα προτεραιότητασ/ ταμεύο/ κατηγορύα περιφϋρειασ που ςχετύζονται με τα αιτόματα πληρωμών τησ περιϐδου 01/01/2014-31/12/2018. Σο ελϊχιςτο ποςϐ πιςτοποιημϋνων δαπανών που αποτελεύ το ςτϐχο για το 2018 ςτο
ςϑνολο του Ε.Π. δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερο απϐ το ποςϐ
των πιςτοποιημϋνων δαπανών που αντιςτοιχεύ ςτο Ν+3 των
ετών 2014+2015, χωρύσ να λαμβϊνονται υπϐψη οι Ωξονεσ
τησ Σεχνικόσ Βοόθειασ
Αναφϋρεται ςτο ποςϐ των πιςτοποιημϋνων δαπανών (εθνικό ςυμμετοχό και κοινοτικό ςυνδρομό= Δημϐςια Δαπϊ-

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΤΜΠΕΡΑΑ (Κ392): Ο δεύκτησ Κ392 ςυνδϋεται με το δεύκτη T4404.

ΠΕΠ Πελοποννόςου : Ο δεύκτησ Κ302 φαύνεται να ςυνδϋεται με το δεύκτη CO02. Εντοϑτοισ, ο
δεύκτησ CO02 ϋχει τιμό οροςόμου το 2018. Δηλαδό ςτο δεύκτη CO02 υπϊρχει τιμό οροςόμου για
το 2018, αλλϊ υπϊρχει και ςυνδεδεμϋνο ΒΤ. Ο ςτϐχοσ του 2023 (195) δεν προκϑπτει αν αθροιςτοϑν απϐ 1b (30), 3a (140),3d (55). Επύςησ, η τιμό του ΒΤ εύναι 200.

F100 : ήλα τα Ε.Π. εκτϐσ τησ Κεντρικόσ Μακεδονύασ και τησ Αττικόσ
Σ1390 : Κεντρικό Μακεδονύα
Σ3371 : Αττικό

F100 : ήλα τα Ε.Π. εκτϐσ τησ Κεντρικόσ Μακεδονύασ και τησ Αττικόσ
Σ1390 : Κεντρικό Μακεδονύα
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ΚΨΔΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ
SFC2014

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΗ
νη) ανϊ ϊξονα προτεραιότητασ / ταμεύο/ κατηγορύα
περιφϋρειασ που ςχετύζονται με τα αιτόματα πληρωμών
τησ περιϐδου 2014-20. . Σο ποςϐ των πιςτοποιημϋνων
δαπανών 2023 του Ε.Π. ςχετύζεται με το ποςϐ των δεςμεϑςεων ανϊ ϊξονα προτεραιϐτητασ /ταμεύο / περιφϋρεια που
καταγρϊφεται ςτο χρηματοδοτικϐ Πύνακα 18α και ϋχει καταχωρηθεύ ςτην SFC

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Σ3371 : Αττικό
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16. ΑΠΟΥΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΠΕΝΔΤΕΨΝ-ΕΠΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΚΓΡΙΗ ΣΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΕΙΚΣΨΝ ΕΠΑ 2014-2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΦΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΕΠΑ
ΔΘΔΘΙΖ ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΡΠΑΖΓΘΙΖΡ, ΡΥΔΔΘΑΡΛΞΣ
& ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖΡ
Ληςοξπόλεχπ 5, 3ξπ όοξτξπ, 105 57 Αθήμα
Οληοξτξοίεπ: Ρ. Εηρξπξύλξσ
e-mail: s.zisopoulou@mnec.gr
ηλ.: 210 3726051
Fax: 210 3726028

Αθήμα, 14-6-2017
Αο. ποχς. 66427/ΔΣΡΡΑ 1388
ΠΡΟ (ηλεκτρομικά)
Οίμακα απξδεκςώμ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (ηλεκτρομικά)
1. Γοατείξ Δ.Γ. Διαυείοιρηπ ΔΟ ξμεακώμ
ΔΟΑ & αμείξσ Ρσμξυήπ, καπ Δ. Τχςξμιάςα
Μίκηπ 5-7, Αθήμα, Ι 10180.
2. Γοατείξ Δ.Γ. Διαυείοιρηπ ξμεακώμ ΔΟ
ΔΙ, κξσ Γ. Θχαμμίδη
Ιξοαή 4, Αθήμα, Ι 105 64.
3. Διδική Σπηοερία Διαυείοιρηπ Οοξγοάμμαςξπ «Αγοξςική Αμάπςσνη ςηπ Δλλάδαπ 2014-2020»
Οοξψρςάμεμξπ κξπ Λαμέςαπ
Κεχτ. Αθημώμ 58, Αθήμα
4. Διαυειοιρςική Αουή ςχμ ΔΟ ςξσ Ρςόυξσ
"Δσοχπαψκή Δδατική Ρσμεογαρία"
Οοξψρςαμέμη κα Α. Λπξσζιάμη
Κεχτ. Γεχογικήπ Ρυξλήπ 65, Οσλαία,
Ι 57001, Ηερραλξμίκη

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Εμιαίου υστήματος Παρακολούθησης Δεικτώμ του ΕΠΑ 2014-2020
Έυξμςαπ σπόφη :
1. ξ άοθοξ 90 ςξσ «Ιώδικα Μξμξθερίαπ για ςημ Ισβέομηρη και ςα Ισβεομηςικά όογαμα»
πξσ κσοώθηκε για ςξ άοθοξ ποώςξ ςξσ Ο.Δ. 63/2005 (ΤΔΙ 98/Α/22-04-2005).
2. ξ Ο.Δ. 123/2016 (ΤΔΙ 208/ς.Α’/04-11-2016) πεοί ςηπ αμαρύρςαρηπ και μεςξμξμαρίαπ
Σπξσογείχμ μεςανύ ςχμ ξπξίχμ, ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμίαπ, Αμάπςσνηπ και ξσοιρμξύ
ρε Σπξσογείξ Ξικξμξμίαπ & Αμάπςσνηπ.
3. ξ ΟΔ 125/2016 (ΤΔΙ 210/ς.Α’/05-11-2016), πεοί διξοιρμξύ Σπξσογώμ, αμαπληοχςώμ
Σπξσογώμ και Στσπξσογώμ καθώπ και ςξσ κ. Αλέναμδοξσ Υαοίςρη ρςη θέρη ςξσ Αμαπληοχςή Σπξσογξύ Ξικξμξμίαπ & Αμάπςσνηπ.
4. ξ ΤΔΙ 3722/ς.Β΄/17.11.2016, πεοί αμάθερηπ αομξδιξςήςχμ ρςξμ Αμαπληοχςή Σπξσογό Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ, Αλέναμδοξ Υαοίςρη.
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5. ξ Ο.Δ. 116/2014 (ΤΔΙ 185/ς.Α’/03-09-2014) «Ξογαμιρμόπ ςξσ Σπξσογείξσ Αμάπςσνηπ
και Αμςαγχμιρςικόςηςαπ».
6. ξμ Μ. 4314/2014 (ΤΔΙ 265/Α’/23.12.2014) για ςη διαυείοιρη, ςξμ έλεγυξ και ςημ εταομξγή αμαπςσνιακώμ παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2014-20 και ειδικά ςα άοθοα 15 και 54 ασςξύ.
7. ημ σπ’ αοιθμ. 69136/ΔΣΗΣ 627/22.06.2015 (ΤΔΙ 1451/Β’/10.07.2015) πεοί αμαδιάοθοχρηπ ςηπ ΔΣΡΡΑ αο.15 παο.1 ςξσ Μ.4314/2014 και ρε αμςικαςάρςαρη ςηπ σπ.αοιθ.
35257/17.10.2001 (ΤΔΙ 1352/Β΄/17.10.2001) κξιμήπ σπξσογικήπ απόταρηπ, όπχπ ασςή
ςοξπξπξιήθηκε με ςιπ σπ’ αοιθμ. 61028/18.09.2003/(ΤΔΙ 1364/B’/23.09.2003, 47533/
ΔΘΞΔ1250/02.12.2004,
13992/ΔΣΡΡΑΑΟ
1109/30.03.2006
και
4168/ΔΣΡΡΑΑΟ
166/29.01.2008 (ΤΔΙ 333/Β/29.02.2008) κξιμέπ σπξσογικέπ απξτάρειπ για ςη Ρύρςαρη
Διδικήπ Σπηοερίαπ Ρςοαςηγικήπ, Ρυεδιαρμξύ και Ανιξλόγηρηπ Αμαπςσνιακώμ Οοξγοαμμάςχμ, και ιρυύει με ςη μεςξμξμαρία ςηπ ρε ΔΣΡΡΑ βάρει ςξσ Μ. 4314 (ΤΔΙ
265/Α’/23.12.2014).
8. ξ ΤΔΙ 726/13.10.2015 (αο. απξτ. 104615/24.09.2015), πεοί διξοιρμξύ ςξσ κ. Ιξοκξλή
Οαμαγιώςη, ρε θέρη μεςακληςξύ Γ.Γ.Δ.Δ.-ΔΡΟΑ Σπξσογείξσ Ξικξμξμίαπ Αμάπςσνηπ και
ξσοιρμξύ.
9. ξ Ιαμξμιρμό (ΔΔ) αοιθ. 1303/2013 ΞΣ ΔΣΠΩΟΑΧΙΞΣ ΙΞΘΜΞΒΞΣΚΘΞΣ ΙΑΘ ΞΣ ΡΣΛΒΞΣΚΘΞΣ ςηπ 17ηπ Δεκεμβοίξσ 2013 και ειδικόςεοα α) ςξ άοθοξ 19, β) ςξ Οαοάοςημα ΥΘ και
γ) ςιπ παοαγοάτξσπ 142 (δ) και (ε)
10. ιπ απξτάρειπ ςηπ Δ.Δ. πεοί έγκοιρηπ ςχμ ΔΟ ςξσ ΔΡΟΑ 2014-2020.

ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ
ςημ έγκοιρη ςξσ Δμιαίξσ Ρσρςήμαςξπ Οαοακξλξύθηρηπ Δεικςώμ ΔΡΟΑ 2014-2020 ςξ ξπξίξ
απξςελεί αμαπόρπαρςξ ςμήμα ςηπ παοξύραπ απόταρηπ.

Ο Γεμικός Γραμματέας
Δημοσίωμ Επεμδύσεωμ - ΕΠΑ

Παμαγιώτης Κορκολής

Δρχςεοική Διαμξμή: (ηλεκςοξμικά)











Γοατείξ Αμ. Σπξσογξύ κξσ Αλ. Υαοίςρη
Γοατείξ Γεμικξύ Γοαμμαςέα Δημξρίχμ Δπεμδύρεχμ - ΔΡΟΑ, κξσ Ο. Ιξοκξλή
Οοξψρςάμεμξ ΔΑΡ, κ. Θ. Τίομπα
ΔΣΡΡΑ
ΔΣΡΔ
ΔΣΗΣ
ΔΣ ΞΟΡ
ΔΣΙΔ
ΔΣ ΑΠΥΖ ΟΚΖΠΩΛΖΡ
ΔΣΡΔΙ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ (ηλεκτρομικά)
Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. "Αμςαγχμιρςικόςηςα Δπιυειοημαςικόςηςα και Ιαιμξςξμία»
Οοξψρςάμεμη Δ.Α κα Α. Τέςρη
Κεχτ. Λερξγείχμ 56, 115 27 Αθήμα
Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. "Σπξδξμέπ Οεοιβάλλξμ και Αειτόοξπ Αμάπςσνη"
Οοξψρςαμέμη κα Ε. Οαπαριώπη
Ιόμιαοη 15, 114 71 Αθήμα
Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. « Λεςαοούθμιρη Δημόριξσ ξμέα»
Οοξψρςαμέμη Δ.Α. , κα Αμ. Ιαοκξύλη
Ηεξτιλξπξύλξσ & 18 Λεμαίυμξσ, 117 43 Αθήμα
Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. " Αμάπςσνη Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ Δκπαίδεσρη και Δια Βίξσ Λάθηρη"
Οοξψρςάμεμξ κ. Ρ. Γώγξ
Ιξοαή 4, 10564 Αθήμα
Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. Οεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ
Οοξψρςάμεμξ κ. Β. Οιςριμίγκξ
Ζοξδόςξσ 20, 691 00 Ιξμξςημή
Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. Οεοιτέοειαπ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ
Οοξψρςαμέμη κα Α. Ωοαιξπξύλξσ
Κεχτ. Γεχογικήπ Ρυξλήπ 65, 570 01 Οσλαία Ηερραλξμίκηπ
Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ
Οοξψρςάμεμξ κ. Υ. Ιιξσοςρίδη
ΣΔΔΟ Δ. Λακεδξμίαπ Διξικηςήοιξ -ΕΔΟ, 501 00 Ιξζάμη
Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. Οεοιτέοειαπ Ζπείοξσ
Οοξψρςαμέμη κα Δσγ. Οαπαμικξλάξσ
8ηπ Λεοαουίαπ 5-7, 45 445 Θχάμμιμα
Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. Οεοιτέοειαπ Ηερραλίαπ
Οοξψρςαμέμη κα Λ. Ραοατίδξσ
Ρχκοάςξσπ 111, 413 36 Κάοιρα
Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. Οεοιτέοειαπ Θξμίχμ Μήρχμ
Οοξψρςάμεμξ, κ. Ο. Ξικξμόμξσ
Δθμ. Οαλαιξκαρςοίςραπ Αλσκέπ Οξςαμξύ, 491 00 Ιέοκσοα
Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ Δλλάδαπ
Οοξψρςαμέμη κα Αλ. Ρςαθξπξύλξσ
ΜΔΞ Οαςοώμ - Αθημώμ 28, 26441 Οάςοα
Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. Οεοιτέοειαπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ
Οοξψρςάμεμξ κξ. Ι. Κέμα
Σφηλάμςξσ 12, 351 00 Καμία
Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. Οεοιτέοειαπ Αςςικήπ
Οοξψρςάμεμξ κ. Δ. Δοόρη
Κεχτ. Ρσγγοξύ 98-100, 11741 Αθήμα
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Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. Οεοιτέοειαπ Οελξπξμμήρξσ
Οοξψρςάμεμξ κ. Αμς. Φαοάκη
έομα Δοσθοξύ Ρςασοξύ, 221 00 οίπξλη
Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. Οεοιτέοειαπ Βξοείξσ Αιγαίξσ
Οοξψρςάμεμξ κ. Γ. Ολακχςάοη
10 υλμ. Λσςιλήμηπ - Κξσςοώμ, 811 00 Λσςιλήμη
Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. Οεοιτέοειαπ Μξςίξσ Αιγαίξσ
Οοξψρςάμεμξ κ. Αμς. Βξσςρίμξ
Ρ. Ιαοάγιχογα, 84100 Δομξύπξλη
Διαυειοιρςική Αουή Δ.Ο. Οεοιτέοειαπ Ιοήςηπ
Οοξψρςαμέμη κα Λ. Ιαρχςάκη
Δξσκόπ Λπξτώο 7, 712 02 Ζοάκλειξ
Διδική Σπηοερία Διαυείοιρηπ Οοξγοάμμαςξπ «Αλιεία & Ηάλαρρα»
Οοξψρςαμέμη κα Γιόκαλα
Λιυαλακξπξύλξσ 103, Αθήμα
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Αρμοδιϐτητεσ οργϊνων, υπηρεςιών και φορϋων ςτο ςϑςτημα διαχεύριςησ και ελϋγχου που αφοροϑν ςτην παρακολοϑθηςη.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - υςχϋτιςη ενεργειών χεδύου Δρϊςησ εκπλόρωςησ γενικόσ αιρεςιμϐτητασ 7 ΕΣΠΑ, Σ και ΕΚΣ & ενοτότων του Εναύου υςτόματοσ Παρακολοϑθηςησ Δεικτών
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 - Σιμϋσ ςτϐχου των κοινών δεικτών εκροών για το ϋτοσ 2023 (αναλυτικϊ ςτοιχεύα ανϊ ΕΠ)
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 - τατιςτικό επικϑρωςη - αξιολϐγηςη των πηγών των δεικτών
αποτελϋςματοσ ςε επύπεδο θεματικοϑ ςτϐχου
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5 - Οριςμού, μεθοδολογύα και παραδοχϋσ μετρόςεων ςτουσ ειδικοϑσ
δεύκτεσ εκροών και αποτελϋςματοσ με βϊςη τα ςτοιχεύα των
πρϐςθετων εγγρϊφων SFC2014
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6 - Πληροφοριακϐ ϑςτημα
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7 - Απϐφαςη ςϑςταςησ και ςυγκρϐτηςησ Ομϊδασ εργαςύασ ςχετικϊ
με την εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ ‘’τατιςτικϊ ςυςτόματα
και δεύκτεσ αποτελεςμϊτων’’ και την ανϊπτυξη - επικαιροπούηςη
του Ενιαύου υςτόματοσ Δεικτών ΕΠΑ 2014-2020.
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