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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3
ΣΤΟΙΧΕΊΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the
year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial
and indicator data.
Στις 18/03/2015 συγκροτήθηκε – με Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας – η Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) του ΕΠ ΠΚΜ (ΦΕΚ 598/Β/15-042015). Συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 19/06/2015, όπου και εξειδικεύτηκε το 31%
του ΕΠ. Στη συνέχεια, η ΕπΠα ενέκρινε με γραπτή διαδικασία την εξειδίκευση δύο
επιπλέον δράσεων, στον ΑΞ06 τον 11/2015 (Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης
και ενημέρωση κοινού - ΕΠ 6α, 0,35 Μ€ ΔΔ) και στον ΑΞ05 τον 12/2015 (Επενδύσεις
για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών - ΕΠ 5α, 2 Μ€ ΔΔ).
Κεντρικό ζήτημα στην υλοποίηση του ΕΠ αποτελεί η εκπλήρωση των Εκ των
Προτέρων Αιρεσιμοτήτων. Έως το τέλος του 2015, οι θεματικές αιρεσιμότητες 1.1.,
1.2, , 2.1, 4.1, 6.1, 6.2, δεν είχαν ακόμη εκπληρωθεί, γεγονός το οποίο επηρέασε
πρωτίστως τη διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής πράξεων στις σχετικές δράσεις. Ως
εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η εξειδίκευσή τους, όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά στον
Πίνακα 3.1. Σε ό,τι αφορά τις θεματικές αιρεσιμότητες ευθύνης της ΠΚΜ, η
αιρεσιμότητα T01.1 θεωρείται εκπληρωμένη σε Περιφερειακό επίπεδο: Η
Περιφερειακή RIS3 απεστάλη στις υπηρεσίες της ΕΕ στις 12/5/2015. Με σχετική
επιστολή της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής (Ares(2015)2004337/31-7-2017)
γνωστοποιήθηκε η εκπλήρωση της Αιρεσιμότητας για την ΠΚΜ. Σε συνέχεια των
κοινοτικών και εθνικών οδηγιών διενεργήθηκε Β’ κύκλος επιχειρηματικής ανακάλυψης
που ολοκληρώθηκε επιτυχώς στο τέλος του 2015. Η διαδικασία περιελάμβανε σειρά
εργαστηρίων με συμμετέχοντες τους εκπροσώπους του Δικτύου Έξυπνης Εξειδίκευσης
της ΠΚΜ (τριπλή έλικα) στους 4 τομείς πρωταθλητές της περιφερειακής RIS3. Στο
πλαίσιο των συναντήσεων αποτιμήθηκαν και εξειδικεύτηκαν περαιτέρω τα σχέδια
δράσης ανά τομέα Πρωταθλητή και αναδείχθηκαν πιθανές παρεμβάσεις σε επίπεδο
αλυσίδας αξίας και κλαδικής δραστηριότητας. Σε ό,τι αφορά την αιρεσιμότητα 6.2, η
εκπόνηση της μελέτης για επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ έχει ολοκληρωθεί και ο νέος
ΠΕΣΔΑ έχει αποσταλεί στο ΥΠΕΝ και το ΥΠΕΣΔΔΑ.
Επιπλέον, η εκπλήρωση της αυτοδέσμευσης της εκπόνησης περιφερειακής στρατηγικής
για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΕΠ 5α) καθυστέρησε δεδομένης της
επικαιροποίησης της Εθνικής Στρατηγικής, ενώ η διαδικασία της εκπόνησης της
σχετικής μελέτης για τον περιφερειακό σχεδιασμό διενεργείται με ευθύνη του ΥΠΕΝ.
Στον ΑΞ09Β, προϋπόθεση για την ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ήταν η
εκπλήρωση της εκ των προτέρων θεματικής αιρεσιμότητας 9.1 η οποία περιλαμβάνει
την εκπόνηση Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ). Η
αιρεσιμότητα εκπληρώθηκε καθώς η ΠΕΣΚΕ της ΠΚΜ ολοκληρώθηκε τον 03/2015 και
εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 8/4/2015 οπότε και τέθηκε σε
εφαρμογή. Την ίδια χρονική περίοδο ολοκληρώθηκε (και εγκρίθηκε από το
Περιφερειακό Συμβούλιο) η εκπόνηση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την
κοινωνική ένταξη των Ρομά στην ΠΚΜ» το οποίο αποτελεί βοηθητικό εργαλείο στη
διαδικασία εξειδίκευσης δράσεων με ωφελούμενους τους Ρομά.
Το ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020, ως προς τον αστικό χώρο, εντοπίζει την έντονη
διαφοροποίηση στη διάρθρωση του αστικού συστήματος της Περιφέρειας. Στην ΠΚΜ
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εντοπίζεται η δεύτερη μεγαλύτερη αστική συγκέντρωση στης χώρας, αυτή της
Θεσσαλονίκης, ενώ εμφανίζονται και άλλοι σημαντικοί αναπτυξιακοί πόλοι
χαμηλότερης βαθμίδας. Οι αστικές περιοχές της ΠΚΜ είναι εκτεταμένες αλλά κυρίως
συγκεντρώνουν το 76,9% του συνολικού πληθυσμού της. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη,
εντοπίζονται 11 αστικές περιοχές με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων με
πυκνότητες δόμησης που δημιουργούν σημαντικές πιέσεις στο φυσικό κι ανθρωπογενές
περιβάλλον, γεγονός που αναδεικνύει ως απαραίτητες τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.
Ειδική αναγνώριση γίνεται για το αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης με την
παρουσία οξυμμένων προβλημάτων. Στις περιοχές αυτές η ΒΑΑ θα εφαρμοστεί μέσω
ΟΧΕ και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ΠΕΠ και των ΤΕΠ ΕΠΑΝΑΔ, ΕΠΑΝΕΚ. Με
ΒΑΑ θα καλυφθεί κατά προτεραιότητα η Θεσσαλονίκη, όλες οι Στρατηγικές ΒΑΑ θα
υλοποιηθούν με ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΠΚΜ, ενώ συνολικά στις
Στρατηγικές θα αποδοθούν το 10% των πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ.
Το 2015, αποτέλεσε χρονιά προετοιμασίας και ωρίμανσης των δράσεων ΟΧΕ ΒΑΑ, με
την ολοκλήρωση των κατευθύνσεων από την ΕΕ και στη συνέχεια την έκδοση
εγκυκλίων από το αρμόδιο Υπουργείο. Από το 11/2015 βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη –
εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό της περιοχής εφαρμογής και του ΕΦΔ για τη
Θεσσαλονίκη, ενώ ετοιμάζονται και οι οδηγοί εφαρμογής για την προκήρυξη των
δράσεων ΟΧΕ ΒΑΑ, με την ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος.
Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης
Έως 31/12/2015 το ΕΠ ΠΚΜ σημείωσε σημαντική πρόοδο τόσο στην Εξειδίκευση των
Αξόνων Προτεραιότητας όσο και τη δημοσίευση σχετικών Προσκλήσεων, αναφορικά
με τις παρεμβάσεις προστασίας του Περιβάλλοντος και προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, την προώθηση βιώσιμων μεταφορών καθώς και τις δράσεις προώθησης της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας.
Συγκεκριμένα, η Εξειδίκευση του ΕΠ ανήλθε σε 301,7 εκ € (σε όρους ΔΔ) που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 31,3% του συνολικού Π/Υ του ΕΠ ως εξής:
ΑΞ05 : ΕΠ 5α (2,5 εκ €)
ΑΞ06 : ΕΠ 6β (351 χιλ €) - ΕΠ 6γ (5 εκ €)
ΑΞ07 : ΕΠ 7α (51 εκ €) - ΕΠ 7β (199,9 εκ €)
ΑΞ09Α : ΕΠ 9α (15εκ €)
ΑΞ09Β : ΕΠ 9i (11,9εκ €) - ΕΠ 9iii (4,4 εκ €)
ΑΞ11 και ΑΞ12 Τεχνικής Βοήθειας (11,7 εκ €)
Δημοσιεύτηκαν 10 προσκλήσεις, ύψους 155,95 εκ €, στους ΑΞ06, ΑΞ07, ΑΞ09Β και
Τεχνικής Βοήθειας (11 & 12). Εντάχθηκαν 11 πράξεις , ύψους 154,9 εκ €, στους ΑΞ07,
ΑΞ09Β και Τεχνικής Βοήθειας. Οι Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις) ανήλθαν σε 107,8
εκ € και οι Πληρωμές που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε 23,1 εκ €.
Δείκτες προγράμματος:
Κατά την περίοδο αναφοράς οι ενταγμένες πράξεις συνεισφέρουν στους κάτωθι δείκτες
εκροών:
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ΑΞ07
 CO13 - Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών. Τιμή στόχος από ένταξη:
21,05. π/υ πράξεων : 121,5 εκ €
 CO13a - Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ.
Τιμή στόχος από ένταξη: 1,4. π/υ πράξεων : 52 εκ €
 CO14 - Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών. Τιμή στόχος από ένταξη: 5,3. π/υ πράξεων : 18,7 εκ €
ΑΞ09Β
 CO16 - Συμμετέχοντες με Αναπηρία. Τιμή στόχος από ένταξη: 259. π/υ πράξεων
: 2 εκ €
 T1268 - Άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων (όπως ορίζονται από την ισχύουσα
Νομοθεσία) και άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια. Τιμή στόχος από
ένταξη: 4.750. π/υ πράξεων : 11,9 εκ €
Άξονας 11
T1395 - Δικαιούχοι πράξεων ΕΤΠΑ που υποστηρίζονται. Τιμή στόχος από ένταξη: 9.
π/υ πράξεων : 1 εκ €
Σημείωση: Σε συνέχεια σχετικής συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε. και ΕΥΣΕΚΤ,
συμφωνήθηκε σε αυτή την Ετήσια Έκθεση να αντιμετωπιστεί με ενιαίο τρόπο η
συμπλήρωση των τιμών επίτευξης επιχειρησιακών δεικτών του ΕΚΤ, που έχουν
στοχοθετηθεί και συνδεθεί με τις αντίστοιχες ενταγμένες πράξεις με λανθασμένες
παραδοχές. Αναλυτικότερη επεξήγηση δίνεται στον Πίνακα του Κεφ. 3.1 - ΑΞ09Β.
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

EL

Αναγν Άξονας προτεραιότητας
ωριστι
κό

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

ΑΞ01

Ενίσχυση της έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης
και της καινοτομίας

Ο Άξονας δεν έχει εξειδικευθεί. Τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν σχετικά με την ενεργοποίηση του Άξονα
συνδέονται με την εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων Τ01.1 (RIS3) και Τ01.2 (ερευνητικές Υποδομές) σε εθνικό
επίπεδο.
H αιρεσιμότητα T01.1θεωρείται εκπληρωμένη σε Περιφερειακό επίπεδο: Η Περιφερειακή RIS3 απεστάλη στις
υπηρεσίες της ΕΕ στις 12/5/2015. Με σχετική επιστολή της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής (Ares(2015)2004337 /
31-7-2017) γνωστοποιήθηκε η εκπλήρωση της Αιρεσιμότητας για την ΠΚΜ. Σε συνέχεια των κοινοτικών και
εθνικών οδηγιών διενεργήθηκε Β’ κύκλος επιχειρηματικής ανακάλυψης που ολοκληρώθηκε επιτυχώς στο τέλος
του 2015. Η διαδικασία περιελάμβανε σειρά εργαστηρίων με συμμετέχοντες τους εκπροσώπου του Δικτύου
Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΚΜ (τριπλή έλικα) στους τέσσερεις τομείς πρωταθλητές της περιφερειακής RIS3.
Στο πλαίσιο των συναντήσεων αποτιμήθηκαν και εξειδικεύτηκαν περαιτέρω τα σχέδια δράσης ανά τομέα
Πρωταθλητή και αναδείχθηκαν πιθανές παρεμβάσεις σε επίπεδο αλυσίδας αξίας και κλαδικής δραστηριότητας.
Παράλληλα η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ συμμετείχε σε όλες τις συναντήσεις του Εθνικού Δικτύου RIS, στις ημερίδες που
διοργάνωσε η ΓΓΕΤ (Πλατφόρμες) καθώς και σε πληθώρα συναντήσεων με εθνικούς φορείς με στόχο τη
μεγιστοποίηση του συντονισμού και της συνέργειας με συναφή προγράμματα και την αποφυγή επικαλύψεων σε
επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης
Πέραν της εκπλήρωσης των παρπάνω αιρεσιμοτήτων, βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του Άξονα
αποτελεί η αποσαφήνιση του πλαισίου προκήρυξης δράσεων κρατικών ενισχύσεων και RIS3, η οριστικοποίηση
του περιεχομένου του Ν4310/2014 περί Έρευνας και Καινοτομίας καθώς και η ολοκλήρωση της διαδικασία
επιλογής ΕΦΔ για τη διαχείριση πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων που προβλέπονται από το ΠΕΠ.

ΑΞ02

Βελτίωση της πρόσβασης,

Ο Άξονας δεν έχει εξειδικευθεί. Εκκρεμεί η εκπλήρωση της Αιρεσιμότητας 2.1 – Ψηφιακή Ανάπτυξη -

5

EL

Αναγν Άξονας προτεραιότητας
ωριστι
κό
της χρήσης και της
ποιότητας των
τεχνολογιών των
πληροφοριών και των
επικοινωνιών

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη. Για τον Άξονα (Επ. Προτ. 2b και 2c ισχύει η
αυτοδέσμευση πως το ΕΠ «…δεν θα ενεργοποιήσει δράσεις ΤΠΕ και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δεν θα
προβεί σε καμία δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, ούτε σε οποιαδήποτε επιλογή των
εμπροσθοβαρών έργων έως ότου το σχέδιο δράσης συμφωνηθεί με τις υπηρεσίες της ΕΕ για κάθε μία από τις εκ
των προτέρων αιρεσιμότητες κριθεί ότι εκπληρώνεται».
Οι ΤΠΕ αποτελούν Τομέα ενδιαφέροντος της Περιφερειακής RIS3. Πέραν της εκπλήρωσης της Αρεσ/τας 2.1.
βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του Άξονα αποτελεί η αποσαφήνιση του πλαισίου προκήρυξης
δράσεων ΚΕ και RIS3, η ολοκλήρωση της επιλογής ΕΦΔ για τη διαχείριση ΚΕ και η ουσιαστική συνεργασία με
τις υπηρεσίες του σχετιζόμενου τομεακού ΕΠ (ΕΠΑΝΕΚ) για την αποτίμηση της συνέργειας και
συμπληρωματικότητας των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων.
Στο πλαίσιο της RIS3 προκύπτουν σημαντικές ευκαιρίες για την αύξηση της συνέργειας και οριζόντιας
συνεισφοράς των ΤΠΕ προς τους λοιπούς τομείς πρωταθλητές. Τέτοιες δράσεις αναμένεται να εξειδικευθούν στο
πλαίσιο των Επ. Προτ. 2b και 2c
Στο πλαίσιο του ΑΠ περιλαμβάνονται δράσεις π/υ 2 εκατ. € που θα υλοποιηθούν μέσω του εργαλείου ΟΧΕ ΒΑΑ.
Τον Μάιο του 2015 οριστικοποιήθηκαν οι Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την υλοποίηση των δράσεων ΟΧΕ
ΒΑΑ. Τον Ιούλιο του 2015 εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου για την υλοποίηση των δράσεων ΟΧΕ ΒΑΑ.
Από το Νοέμβριο του 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό της περιοχής
εφαρμογής και του ΕΦΔ για τη Θεσσαλονίκη, ενώ ετοιμάζονται και οι οδηγοί εφαρμογής για την προκήρυξη των
δράσεων ΟΧΕ BAA

ΑΞ03

EL

Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

Ο Άξονας δεν έχει εξειδικευθεί. βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του Άξονα αποτελεί η ολοκλήρωση
της διαδικασία επιλογής ΕΦΔ για τη διαχείριση πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων και η ουσιαστική συνεργασία με
τις υπηρεσίες του σχετιζόμενου τομεακού ΕΠ (ΕΠΑΝΕΚ) για την αποτίμηση της συνέργειας και
συμπληρωματικότητας των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης που συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της
Στρατηγικής RIS3 προέκυψαν παρεμβάσεις (τόσο σε επίπεδο κλαδικής δραστηριότητας όσο και σε σημεία της
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Αναγν Άξονας προτεραιότητας
ωριστι
κό

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
αλυσίδας αξίας) οι οποίες αφορούν την παραγωγή και υιοθέτηση καινοτομίας και αναμένεται να
χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο των Επενδ. Προτ. 3a και 3c.
Όσον αφορά το τμήμα των παρεμβάσεων που σχετίζονται με την στήριξη καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων
έντασης γνώσης (Επ Προτ. 3a) και παραγωγής / εισαγωγής καινοτομίας (μέρος των 3c και 3d), ισχύει η μη
εκπληρωθείσα αυτοδέσμευση πως το ΕΠ δεν θα προκηρύξει δράσεις στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 3 που
σχετίζονται με καινοτομία «…εάν δεν ολοκληρωθούν η εθνική και περιφερειακή RIS3, με εξαίρεση τις πιλοτικές
δράσεις, τις προδημοσιεύσεις προσκλήσεων και τα εμπροσθοβαρή έργα (frontloading projects)».
Στο πλαίσιο του ΑΠ περιλαμβάνονται δράσεις π/υ 8 εκατ. € που θα υλοποιηθούν μέσω του εργαλείου ΟΧΕ ΒΑΑ.
Τον Μάιο του 2015 οριστικοποιήθηκαν οι Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την υλοποίηση των δράσεων ΟΧΕ
ΒΑΑ. Τον Ιούλιο του 2015 εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου για την υλοποίηση των δράσεων ΟΧΕ ΒΑΑ.
Από το Νοέμβριο του 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό της περιοχής
εφαρμογής και του ΕΦΔ για τη Θεσσαλονίκη, ενώ ετοιμάζονται και οι οδηγοί εφαρμογής για την προκήρυξη των
δράσεων ΟΧΕ ΒΑΑ

ΑΞ04

EL

Υποστήριξη της
μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους
τομείς

Οι δράσεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (ΕΠ 4γ, π/υ ΔΔ 22,38 εκατ. €) δεν έχουν
εξειδικευτεί, καθώς δεν έχει εκπληρωθεί η αιρεσιμότητα 4.1, η οποία σχετίζεται άμεσα με τα κριτήρια επιλογής
πράξεων που συνοδεύουν την εξειδίκευση και την έκδοση Προσκλήσεων. Η εκπλήρωση της αιρεσιμότητας
αναμένεται εντός του 2016 με την έκδοση του νέου ΚΕΝΑΚ, οπότε και θα ενεργοποιηθούν οι σχετικές δράσεις.
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου ΠΕΝ (τομέα
Ενέργειας) για την προτεραιοποίηση των Δημοσίων Κτιρίων που θα επιλεγούν για ενεργειακή αναβάθμιση,
γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής πράξεων και συνεπακόλουθα την
εξειδίκευση των σχετικών δράσεων.
Στο πλαίσιο του ΑΞ04 περιλαμβάνονται δράσεις π/υ ΔΔ 10,5 εκατ. € που θα υλοποιηθούν μέσω του εργαλείου
ΟΧΕ ΒΑΑ (ΕΠ 4ε). Τον Μάιο του 2015 οριστικοποιήθηκαν οι Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την υλοποίηση των
δράσεων ΟΧΕ ΒΑΑ. Τον Ιούλιο του 2015 εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου για την υλοποίηση των
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Αναγν Άξονας προτεραιότητας
ωριστι
κό

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
δράσεων ΟΧΕ ΒΑΑ. Από το Νοέμβριο του 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη για τον
προσδιορισμό της περιοχής εφαρμογής και του ΕΦΔ για τη Θεσσαλονίκη, ενώ ετοιμάζονται και οι οδηγοί
εφαρμογής για την προκήρυξη των δράσεων ΟΧΕ ΒΑΑ

EL

ΑΞ05

Προώθηση της
προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, της
πρόληψης και της
διαχείρισης κινδύνων

Η Εξειδίκευση του ΑΞ05 ανήλθε σε 2,5 εκ € (ΔΔ) ήτοι 3,4% του συνολικού του π/υ. Η εξειδίκευση αφορούσε
την προμήθεια εξοπλισμού του πυροσβεστικού σώματος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών (μεταφερόμενο
έργο). Η καθυστέρηση ενεργοποίησης του ΑΞ05 οφείλεται στην αυτοδέσμευση της εκπόνησης περιφερειακού
σχεδιασμού για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, σε εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής, η οποία
επικαιροποιήθηκε εντός του 2016. Με αυτήν την εξέλιξη και δεδομένης της (προκαταρκτικής) χαρτογράφησης
των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών, αναμένεται η ενεργοποίηση του Άξονα σε σημαντικό
βαθμό εντός του 2016.

ΑΞ06

Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων

Η Εξειδίκευση του ΑΠ ανήλθε σε 5,35 εκ € (ΔΔ) ήτοι 4,4% του συνολικού του π/υ (ΕΠ 6β και 6γ).
Δημοσιεύτηκε 1 πρόσκληση ύψους 351 χιλ. € ΔΔ (ΕΠ 6β).
Δεν εξειδικεύτηκαν οι δράσεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) για το πόσιμο νερό (ΕΠ
6β, ΔΔ 32,95 εκατ. €) λόγω μη εκπλήρωσης της αιρεσ/τας. 6.1. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ βρίσκεται σε στενή συνεργασία
με την Δ/νση Υδάτων ΚΜ, με στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση και προτεραιοποίηση των Μέτρων των ΣΔΛΑΠ
για τα οικεία ΥΔ. Σε συνεννόηση με την ΕΑΣ και παράλληλα με την επικαιροποίηση των ΣΔΛΑΠ οι δράσεις
αυτές θα ενεργοποιηθούν σε σημαντικό βαθμό εντός του 2016.
Αναμένεται η ενεργοποίηση των υπόλοιπων δράσεων (επιπλέον του 19% της ΕΠ που έχει ήδη ενεργοποιηθεί)
που αφορούν πολιτισμό & τουρισμό εντός του 2016 (ΕΠ 6γ, ΔΔ 21,25 εκ. €), σε συνέχεια της πρότασης
εξειδίκευσης από τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ τ. Πολιτισμού και Τουρισμού.
Σχετικά με την ΕΠ 6δ (ΔΔ 5 εκατ. €), αναμένεται η πρόταση εξειδίκευσης από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τ.
Περιβάλλοντος, σε συνέργεια με τις δράσεις του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στη βάση του PAF.
Στο πλαίσιο του ΑΞ06 περιλαμβάνονται δράσεις ΔΔ 51,25 εκ. € που θα υλοποιηθούν μέσω του εργαλείου ΟΧΕ
ΒΑΑ (ΕΠ 6γ & 6ε). Τον 05/2015 οριστικοποιήθηκαν οι Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την υλοποίηση των
δράσεων ΟΧΕ ΒΑΑ. Τον 07/2015 εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου για την υλοποίηση των δράσεων ΟΧΕ
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Αναγν Άξονας προτεραιότητας
ωριστι
κό

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
ΒΑΑ. Από το 11/2015 βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό της περιοχής
εφαρμογής και του ΕΦΔ για τη Θεσσαλονίκη, ενώ ετοιμάζονται και οι οδηγοί εφαρμογής για την προκήρυξη των
δράσεων ΟΧΕ ΒΑΑ
Τέλος, οι δράσεις της ΕΠ 6f (ΔΔ 6,25 εκ. €) θα ενεργοποιηθούν με την εκπλήρωση της αιρεσ/τας 6.2 που
σχετίζεται με την επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ (βλ. Κεφ. 2).

EL

ΑΞ07

Προώθηση των βιώσιμων
μεταφορών και άρση των
προβλημάτων σε βασικές
υποδομές δικτύων

Η Εξειδίκευση του Άξονα Προτεραιότητας ανήλθε σε 250,9 εκ € (ΔΔ) ήτοι 69,9% του συνολικού του π/υ, και
αφορούσε κυρίως σε έργα phasing, στις επενδυτικές προτεραιότητες 7α και 7β, για την ολοκλήρωση των οδικών
συνδέσεων που σχετίζονται με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και τη βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών
συνδέσεων με τα ΔΕΔ‐Μ.στις. Δημοσιεύτηκαν 2 προσκλήσεις, ύψους 140,2 εκ €. Εντάχθηκαν 4 πράξεις, ύψους
140,2 εκ €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις) ανήλθαν σε 105,4 εκ € και οι πληρωμές ανήλθαν σε 23,1 εκ €.
.
Η εξειδίκευση του Άξονα θα συνεχιστεί ώστε να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες δράσεις μεταξύ των οποίων το
phasing έργο της «Περιφερειακής οδού Κατερίνης», το νέο έργο της «Αναβάθμισης της σιδηροδρομικής
σύνδεσης του λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο» καθώς και δράσεις επέκτασης του δικτύου φυσικού
αερίου.

ΑΞ08

Προώθηση της βιώσιμης
απασχόλησης υψηλής
ποιότητας και υποστήριξη
της κινητικότητας των
εργαζομένων

Ο Άξονας δεν έχει εξειδικευθεί μέσα στο 2015 καθώς στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας υπάρχει η αυτοδέσμευση της εκπόνησης μελέτης για τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής
αγοράς εργασίας που αναφέρει ότι «έως την υλοποίηση της μελέτης και την υιοθέτησή της από τα αρμόδια
όργανα της Περιφέρειας, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων
από το ΕΚΤ». Η μελέτη ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 και μόλις εγκριθεί από το Περιφερειακό
Συμβούλιο, αίρεται η αυτοδέσμευση και θα ξεκινήσει η διαδικασία εξειδίκευσης σχετικών δράσεων.

ΑΞ09

Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και

Η εξειδίκευση του ΑΞ09Α ανήλθε σε 15εκ € (ΔΔ) ήτοι 49,1% του συνολικού του π/υ. Η εξειδίκευση αφορούσε
την επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας (έργα phasing). Η έκδοση της σχετικής
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Αναγν Άξονας προτεραιότητας
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Α
καταπολέμηση της
φτώχειας - ΕΤΠΑ

ΑΞ09
Β

EL

Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας - ΕΚΤ

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
Πρόσκλησης και η ένταξη των έργων ολοκληρώθηκε στις αρχές 2016.
Οι δράσεις που αφορούν την παροχή στήριξης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα.
Αναμένεται η τροποποίηση του Νόμου 4019/2011 για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα», καθώς ο νέος Νόμος θα αποτελέσει τη βάση για την εξειδίκευση του πλαισίου στο οποίο
θα κινηθούν οι υπό σχεδιασμό δράσεις.
Η Εξειδίκευση του Άξονα Προτεραιότητας ανήλθε σε 16,2εκ € (ΔΔ) ήτοι 10,9% του συνολικού του π/υ.
Ακολούθως, δημοσιεύτηκαν 3 προσκλήσεις, ύψους 13,8 εκ €, εντάχθηκαν 3 πράξεις, ύψους 13,6 εκ € και οι
Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις) ανήλθαν σε 1 εκ €.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας που συμφωνήθηκε μεταξύ ΕΥΣΕΚΤ και Ε.Ε. για τις ενέργειες διορθώσεων των
επιχειρησιακών δεικτών ΕΚΤ, διευκρινίζεται ότι στην επενδυτική προτεραιότητα 9iii:
• ο κοινός δείκτης εκροής CO16 έχει στοχοθετηθεί στο ΕΠ με την παραδοχή ότι αναφέρεται σε παιδιά με
αναπηρία από τις πράξεις, μεταξύ άλλων, της εναρμόνισης και της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης.
Ωστόσο, στην πράξη της εναρμόνισης συμμετέχοντες είναι οι κάτοχοι voucher και όχι τα παιδιά, ενώ η πράξη της
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης είναι συστημική και οι μαθητές δεν θεωρούνται συμμετέχοντες κατά την
έννοια των κοινών δεικτών. Θα γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στο πλαίσιο των ενεργειών εκπλήρωσης της
Γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 (σύμφωνα με το έγγραφο 16/οικ./292 ΕΥΣΕΚΤ της 28.3.2016) και
κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τα στοιχεία υλοποίησης της πράξης της εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης έως 31/12/2015 59 σχολεία και 64 μαθητές με αναπηρία, ωφελήθηκαν από την πράξη.
• για τον ειδικό δείκτη αποτελέσματος Τ1387, θα γίνουν διορθώσεις/θα υποβληθεί σχέδιο δράσης στο πλαίσιο των
ενεργειών εκπλήρωσης της γενικής αιρεσιμότητας 7
Σημείωση: Στις επενδυτικές προτεραιότητες 9i και 9iii, στους κοινούς δείκτες εκροών, υπάρχει απόκλιση
ανάμεσα στον συνολικό αριθμό συμμετεχόντων και στο γενικό σύνολο συμμετεχόντων καθώς δεν έχει
ολοκληρωθεί από τον δικαιούχο των πράξεων της "Εναρμόνισης" η υποβολή στο ΟΠΣ του συνόλου των
απογραφικών δελτίων που απαιτούνται.
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Αναγν Άξονας προτεραιότητας
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Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

ΑΞ10

Επένδυση στην
εκπαίδευση, την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση

Ο προϋπολογισμός του ΑΞ10 ανέρχεται σε 30,5 εκ. ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης (24,45 εκατ. € ΚΣ).
Ο ΑΞ10 περιλαμβάνει κτιριακές και ψηφιακές υποδομές, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό για όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν
υπέβαλε προτάσεις εξειδίκευσης πράξεων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Στη λήξη του 2015 εξουσιοδότησε την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας να προχωρήσει στη χαρτογράφηση των αναγκών στην πρωτοβάθμια (προσχολική και
γενική πρωτοβάθμια) εκπαίδευση και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτέλεσμα της χαρτογράφησης ήταν η
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, η εξειδίκευση και η δημοσίευση πρόσκλησης μέσα στο 2016. Με αντίστοιχο
τρόπο προχωρά και η εξειδίκευση των δράσεων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΑΞ 10 δεν εμφανίζει εξειδίκευση το 2015

ΑΞ11

Άξονας Τεχνικής
Βοήθειας - ΕΤΠΑ

Η Εξειδίκευση του ΑΞ11 ανήλθε σε 9,7 εκ € (ΔΔ) ήτοι 65,8% του συνολικού του π/υ. Δημοσιεύτηκαν 3
προσκλήσεις, ύψους 1,3 εκ €. Εντάχθηκαν 4 πράξεις, ύψους 1 εκ €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις) ανήλθαν
σε 356 χιλ €. Δεν εντοπίζονται προβλήματα κατά την υλοποίηση του ΑΠ.

ΑΞ12

Άξονας Τεχνικής
Βοήθειας - ΕΚΤ

Η Εξειδίκευση του ΑΠ ανήλθε σε 2 εκ € (ΔΔ) ήτοι 66,2% του συνολικού του π/υ. Δημοσιεύθηκε 1 πρόσκληση,
ύψους 200 χιλ €. Δεν εντοπίζονται προβλήματα κατά την υλοποίηση του ΑΠ.
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3.2. Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας
Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση
κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO25

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

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

175,00

S

CO25

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

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

175,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO25

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

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

12

EL

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

S

CO25

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

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

13

EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση
κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Ειδικός στόχος

1a1 - Προώθηση εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος (RIS3).

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1309

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις ανά
Έτος

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1309

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις ανά
Έτος

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

3.227,00

2013

Τιμή στόχος
(2023)
3.800,00

2015 Σύνολο
3.227,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Δεν υπάρχουη διαθέσιμα στοιχεία πέραν
του 2013 (ΠΟγγή αναζήτησης Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης)

2014
Ποιοτικά
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων
έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών,
στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και
στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων
ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

280,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

280,00

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

80,00

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

80,00

F

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

200,00

S

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες

200,00
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Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

περιφέρειες

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO26

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
Επιχειρήσεις
επιχειρήσεων που συνεργάζονται
με ερευνητικά ιδρύματα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

400,00

S

CO26

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
Επιχειρήσεις
επιχειρήσεων που συνεργάζονται
με ερευνητικά ιδρύματα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

400,00

F

CO28

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα
προϊόντα στην αγορά

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

20,00

S

CO28

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα
προϊόντα στην αγορά

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

20,00

F

CO29

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

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

40,00

S

CO29

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

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

40,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

F

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

S

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

F

CO26

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που συνεργάζονται
με ερευνητικά ιδρύματα

S

CO26

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που συνεργάζονται
με ερευνητικά ιδρύματα

F

CO28

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα
προϊόντα στην αγορά

S

CO28

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα
προϊόντα στην αγορά

F

CO29

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

S

CO29

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

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

17

EL

EL

18

EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων
έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών,
στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και
στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων
ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

Ειδικός στόχος

1b1 - Προαγωγή επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3)

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1302

Δαπάνη Ε&Α του τομέα
επιχειρήσεων (σε σχέση με το
περιφερειακό ΑΕΠ)

%

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1302

Δαπάνη Ε&Α του τομέα
επιχειρήσεων (σε σχέση με το
περιφερειακό ΑΕΠ)

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης
0,16

2011

Τιμή στόχος
(2023)
0,30

2015 Σύνολο
0,12

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα
στοιχεία (έτος 2013) του Εθνικού
Κέμτρου Τεκμηρίωσης (Δαπάνη Ε&Α)
και της Εθνικής Στατιστικής Αρχής
(Περιφερειακό ΑΕΠ)

2014
Ποιοτικά
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων
έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών,
στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και
στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων
ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

Ειδικός στόχος

1b2 - Δημιουργία μόνιμων συνεργατικών μηχανισμών μεταξύ ερευνητικών μονάδων και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων για την
προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας (τομείς RIS3) και για μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας.

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1302

Δαπάνη Ε&Α του τομέα
επιχειρήσεων (σε σχέση με το
περιφερειακό ΑΕΠ)

%

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1302

Δαπάνη Ε&Α του τομέα
επιχειρήσεων (σε σχέση με το
περιφερειακό ΑΕΠ)

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης
0,16

2011

Τιμή στόχος
(2023)
0,30

2015 Σύνολο
0,12

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα
στοιχεία (έτος 2013) του Εθνικού
Κέμτρου Τεκμηρίωσης (Δαπάνη Ε&Α)
και της Εθνικής Στατιστικής Αρχής
(Περιφερειακό ΑΕΠ)

2014
Ποιοτικά
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Επενδυτική προτεραιότητα

2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

78,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

78,00

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

78,00

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

78,00

F

CO28

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα
προϊόντα στην αγορά

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

12,00

S

CO28

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα
προϊόντα στην αγορά

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

12,00

F

CO29

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

40,00
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Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

προϊόντα στην εταιρεία
S

CO29

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

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

40,00

F

Τ1203

Επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν
για να υιοθετήσουν καινοτομίες
υποστηριζόμενες από ΤΠΕ

Αριθμός

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

26,00

S

Τ1203

Επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν
για να υιοθετήσουν καινοτομίες
υποστηριζόμενες από ΤΠΕ

Αριθμός

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

26,00

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

F

CO28

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα
προϊόντα στην αγορά

S

CO28

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

ενίσχυση για να εισάγουν νέα
προϊόντα στην αγορά

EL

F

CO29

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

S

CO29

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

F

Τ1203

Επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν
για να υιοθετήσουν καινοτομίες
υποστηριζόμενες από ΤΠΕ

S

Τ1203

Επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν
για να υιοθετήσουν καινοτομίες
υποστηριζόμενες από ΤΠΕ
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Επενδυτική προτεραιότητα

2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Ειδικός στόχος

2b1 - Αύξηση της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1303

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
των επιχειρήσεων ΤΠΕ

€

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1303

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
των επιχειρήσεων ΤΠΕ

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

849 εκ €

2011

Τιμή στόχος
(2023)
960 εκ €

2015 Σύνολο

2015
Ποιοτικά
447,67 εκ €

Παρατηρήσεις
Στοιχεία βάσης δεδομένων EUROSTAT
2013

2014
Ποιοτικά
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Επενδυτική προτεραιότητα

2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Ειδικός στόχος

2b2 - Ενδυνάμωση της χρήσης ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις της ΠΚΜ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1304

Επιχειρήσεις που μοιράζονται
ηλεκτρονικά πληροφορίες κατά
μήκος της αλυσίδας αξίας
(ποσοστό επί των επιχειρήσεων
με 10+ εργαζόμενους σε όλους
τους κλάδους πλην
χρηματοπιστωτικού)

%

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1304

Επιχειρήσεις που μοιράζονται
ηλεκτρονικά πληροφορίες κατά
μήκος της αλυσίδας αξίας
(ποσοστό επί των επιχειρήσεων
με 10+ εργαζόμενους σε όλους
τους κλάδους πλην
χρηματοπιστωτικού)

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

20,60

2010

Τιμή στόχος
(2023)
40,00

2015 Σύνολο
20,60

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Δεν υπάρχουν επικαιροποιημένα
στοιχεία στο ICT Enterprises survey.
Αναμένεται έκδοση νέων στοιχείων τον
Ιούνιο του 2016.

2014
Ποιοτικά

20,60
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Επενδυτική προτεραιότητα

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του
ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

Τ1201

Αριθμός δημόσιων ψηφιακών
υπηρεσιών που αναβαθμίστηκαν

Αριθμός

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

7,00

S

Τ1201

Αριθμός δημόσιων ψηφιακών
υπηρεσιών που αναβαθμίστηκαν

Αριθμός

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

7,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

Τ1201

Αριθμός δημόσιων ψηφιακών
υπηρεσιών που αναβαθμίστηκαν

S

Τ1201

Αριθμός δημόσιων ψηφιακών
υπηρεσιών που αναβαθμίστηκαν

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Επενδυτική προτεραιότητα

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του
ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

Ειδικός στόχος

2c1 - Διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς Περιφερειακής κλίμακας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1305

Αριθμός ιδιωτών που
αλληλεπιδρούν επιγραμμικά
(online) με δημόσιες αρχές

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1305

Αριθμός ιδιωτών που
αλληλεπιδρούν επιγραμμικά
(online) με δημόσιες αρχές

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

35,52% του
πληθυσμού

2013

Τιμή στόχος
(2023)
55% του
πληθυσμού

2015 Σύνολο

2015
Ποιοτικά
35,52% του
πληθυσμού

Παρατηρήσεις
Δεν υπάρχουν επικαιροποιημένα
στοιχεία στο ICT Household Survey.
Aναμένεται έκδοση στοιχείων τον
Ιούνιο του 2016.

2014
Ποιοτικά
35,52% του
πληθυσμού
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επενδυτική προτεραιότητα

3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας
νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

90,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

90,00

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

90,00

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

90,00

F

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

90,00

S

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

90,00

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

720,00
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Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

ενίσχυση
S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

720,00

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

F

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

S

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

EL
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επενδυτική προτεραιότητα

3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας
νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Ειδικός στόχος

3a1 - ΕΣ 3α1: Αύξηση των νέων εταιρειών έντασης τεχνολογίας και καινοτομίας σε κλάδους διεθνώς εμπορευσίμων προϊόντων και υπηρεσιών

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1311

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

%

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1311

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

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης
2,25

2014

Τιμή στόχος
(2023)
5,50

2015 Σύνολο
2,25

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το
2015.

2014
Ποιοτικά
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επενδυτική προτεραιότητα

3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

240,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

240,00

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

240,00

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

240,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

λαμβάνουν στήριξη

EL

33

EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επενδυτική προτεραιότητα

3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Ειδικός στόχος

3c1 - Αύξηση του ρυθμού εισαγωγής νέων / βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών των ΜΜΕ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1306

Περιφερειακή Ακαθάριστη
Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ )

Μ€

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1306

Περιφερειακή Ακαθάριστη
Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ )

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

12.358,00

2011

Τιμή στόχος
(2023)
15.433,00

2015 Σύνολο
10.045,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία έτους
2013 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

2014
Ποιοτικά
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επενδυτική προτεραιότητα

3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες
καινοτομίας

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

635,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

635,00

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

635,00

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

635,00

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

620,00

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

620,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL
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EL

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επενδυτική προτεραιότητα

3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες
καινοτομίας

Ειδικός στόχος

3d1 - Αύξηση της παραγωγικότητας και του εξωστρεφούς προσανατολισμού των ΜΜΕ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1308

Εξαγωγές (εκτός πετρελαιοειδών)

Μ€

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1308

Εξαγωγές (εκτός πετρελαιοειδών)

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

3.608,00

2013

Τιμή στόχος
(2023)
5.340,00

2015 Σύνολο
3.444,73

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής

2014
Ποιοτικά
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Επενδυτική προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO32

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση
της ετήσιας κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας των
δημόσιων κτιρίων

kWh/έτος

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

5.800.000,00

S

CO32

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση
της ετήσιας κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας των
δημόσιων κτιρίων

kWh/έτος

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

5.800.000,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO32

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση
της ετήσιας κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας των
δημόσιων κτιρίων

S

CO32

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση
της ετήσιας κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας των
δημόσιων κτιρίων

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

EL

39

EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Επενδυτική προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Ειδικός στόχος

4c1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας σε δημόσια κτίρια και δημόσιες υποδομές

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1321

Κατανάλωση τελικής ενέργειας
σε όλους τους τομείς, πλην του
τομέα των μεταφορών

ΚΤΙΠ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1321

Κατανάλωση τελικής ενέργειας
σε όλους τους τομείς, πλην του
τομέα των μεταφορών

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

1.751,00

2013

Τιμή στόχος
(2023)
1.618,00

2015 Σύνολο
1.745,90

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Η Έκθεση Έκθεση Προόδου του
άρθρου 24 για το έτος 2014 έχει
δημοσιευτεί. Η Έκθεση Έκθεση
Προόδου του άρθρου 24 για το έτος
2015 έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και έχει αποσταλεί για
δημοσίευση στο ΦΕΚ.

2014
Ποιοτικά

1.747,30
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Επενδυτική προτεραιότητα

4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές,
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον
περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO34

Μείωση εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη
ετήσια μείωση των εκπομπών
των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι
ισοδυνάμου CO2

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

24.000,00

S

CO34

Μείωση εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη
ετήσια μείωση των εκπομπών
των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι
ισοδυνάμου CO2

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

24.000,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO34

Μείωση εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη
ετήσια μείωση των εκπομπών
των αερίων θερμοκηπίου

S

CO34

Μείωση εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη
ετήσια μείωση των εκπομπών
των αερίων θερμοκηπίου

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

EL
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Επενδυτική προτεραιότητα

4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές,
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον
περιορισμό των επιπτώσεων

Ειδικός στόχος

4e1 - Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1322

Κατανάλωση πρωτογενούς
ενέργειας στις μεταφορές

ΚΤΙΠ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1322

Κατανάλωση πρωτογενούς
ενέργειας στις μεταφορές

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

1.204,80

2013

Τιμή στόχος
(2023)
1.177,30

2015 Σύνολο
1.195,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Η Έκθεση Έκθεση Προόδου του
άρθρου 24 για το έτος 2014 έχει
δημοσιευτεί. Η Έκθεση Έκθεση
Προόδου του άρθρου 24 για το έτος
2015 έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και έχει αποσταλεί για
δημοσίευση στο ΦΕΚ.

2014
Ποιοτικά

1.201,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων

Επενδυτική προτεραιότητα

5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO20

Πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων: Πληθυσμός που
ωφελείται από αντιπλημμυρικά
μέτρα

Άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

80.000,00

S

CO20

Πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων: Πληθυσμός που
ωφελείται από αντιπλημμυρικά
μέτρα

Άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

80.000,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO20

Πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων: Πληθυσμός που
ωφελείται από αντιπλημμυρικά
μέτρα

S

CO20

Πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων: Πληθυσμός που
ωφελείται από αντιπλημμυρικά
μέτρα

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

EL
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων

Επενδυτική προτεραιότητα

5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

Ειδικός στόχος

5a1 - Ενίσχυση της πρόληψης και των δυνατοτήτων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών σε ζώνες υψηλού κινδύνου

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1323

Σύνολο πληθυσμού οικισμών που
καλύπτονται από σύγχρονα
συστήματα αντιπλημμυρικής
προστασίας

Φυσικά πρόσωπα

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1323

Σύνολο πληθυσμού οικισμών που
καλύπτονται από σύγχρονα
συστήματα αντιπλημμυρικής
προστασίας

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

56.000,00

2014

Τιμή στόχος
(2023)
356.000,00

2015 Σύνολο
56.000,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Δεν έχει ολοκληρωθεί καμία δράση.

2014
Ποιοτικά

56.000,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός Άτομα
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

200.000,00

S

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός Άτομα
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

200.000,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

S

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός στόχος

6b1 - Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και ανάπτυξη των σχετικών υποδομών

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1324

Αριθμός Επιφανειακών Υδατικών
Συστημάτων που διαθέτουν καλή
οικολογική κατάσταση

Αριθμός
Υδατικών
Συστημάτων

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1324

Αριθμός Επιφανειακών Υδατικών
Συστημάτων που διαθέτουν καλή
οικολογική κατάσταση

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

54,00

2013

Τιμή στόχος
(2023)
96,00

2015 Σύνολο
54,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Δεν υπάρχουν νεότερα δημοσιευμένα
στοιχεία από το Εθνικό Δίκτυπο
Παρακολούθησης Υδάτων του ΥΠΕΝ.

2014
Ποιοτικά

54,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα

6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO09

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση
Επισκέψεις/έτος
του αναμενόμενου αριθμού
επισκέψεων σε ενισχυόμενες
τοποθεσίες πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς και πόλους
έλξης επισκεπτών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

5.000,00

S

CO09

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση
Επισκέψεις/έτος
του αναμενόμενου αριθμού
επισκέψεων σε ενισχυόμενες
τοποθεσίες πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς και πόλους
έλξης επισκεπτών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

5.000,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO09

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση
του αναμενόμενου αριθμού
επισκέψεων σε ενισχυόμενες
τοποθεσίες πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς και πόλους
έλξης επισκεπτών

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

S

CO09

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση
του αναμενόμενου αριθμού
επισκέψεων σε ενισχυόμενες
τοποθεσίες πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς και πόλους
έλξης επισκεπτών

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

50

EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα

6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ειδικός στόχος

6c1 - Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1325

Αριθμός διανυκτερεύσεων σε
καταλύματα ξενοδοχειακού
τύπου και κάμπινγκ στην ΠΚΜ

Αριθμός
διανυκτερεύσεων

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1325

Αριθμός διανυκτερεύσεων σε
καταλύματα ξενοδοχειακού
τύπου και κάμπινγκ στην ΠΚΜ

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

7.831.206,00

2012

Τιμή στόχος
(2023)
7.850.000,00

2015 Σύνολο

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Τα διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία
(σε εθνικό επίπεδο) για το 2015
αφορούν το διάστημα έως 09/2015. Τα
συγκεντρωτικά αναλυτικά στοιχεία (σε
περιφερειακό επίπεδο) για το 2015 θα
υποβληθούν στην Eurostat τον 06/2016
και θα δημοσιευτούν τον 09/2016.

2014
Ποιοτικά

8.478.801,00

51

EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα

6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του
δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO23

Φύση και βιοποικιλότητα:
Εκτάρια
Επιφάνεια οικοτόπων που
λαμβάνουν ενίσχυση για να
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς
διατήρησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

60.000,00

S

CO23

Φύση και βιοποικιλότητα:
Εκτάρια
Επιφάνεια οικοτόπων που
λαμβάνουν ενίσχυση για να
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς
διατήρησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

60.000,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO23

Φύση και βιοποικιλότητα:
Επιφάνεια οικοτόπων που
λαμβάνουν ενίσχυση για να
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς
διατήρησης

S

CO23

Φύση και βιοποικιλότητα:
Επιφάνεια οικοτόπων που

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

λαμβάνουν ενίσχυση για να
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς
διατήρησης

EL
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα

6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του
δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Ειδικός στόχος

6d1 - Βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία της βιοποικιλότητας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1326

Περιοχές του δικτύου Natura
2000 για τις οποίες διασφαλίζεται
η χρηστή διαχείριση

Εκτάρια

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1326

Περιοχές του δικτύου Natura
2000 για τις οποίες διασφαλίζεται
η χρηστή διαχείριση

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

422.259,00

2013

Τιμή στόχος
(2023)
954.455,00

2015 Σύνολο
422.259,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Σύμφωνα με το Τμήμα Βιοποικιλότητας
& Προστατευόμενων Περιοχών της
Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας,
Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων του
ΥΠΕΝ, δεν έχει υπάρξει καμία
μεταβολή στο καθεστώς διαχείρισης
των περιοχών Natura 2000 από το τέλος
2014.

2014
Ποιοτικά

422.259,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO37

Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός
που ζει σε περιοχές με
ολοκληρωμένες στρατηγικές
αστικής ανάπτυξης

Άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

200.000,00

S

CO37

Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός
που ζει σε περιοχές με
ολοκληρωμένες στρατηγικές
αστικής ανάπτυξης

Άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

200.000,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO37

Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός
που ζει σε περιοχές με
ολοκληρωμένες στρατηγικές
αστικής ανάπτυξης

S

CO37

Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός
που ζει σε περιοχές με
ολοκληρωμένες στρατηγικές
αστικής ανάπτυξης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Ειδικός στόχος

6e1 - Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1327

Μέγιστος αριθμός ημερών με
μέση ημερήσια τιμή ΑΣ10
μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που
καταγράφεται στο σταθμό με τη
δυσμενέστερη επίδοση κατ’ έτος

Αριθμός ημερών

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1327

Μέγιστος αριθμός ημερών με
μέση ημερήσια τιμή ΑΣ10
μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που
καταγράφεται στο σταθμό με τη
δυσμενέστερη επίδοση κατ’ έτος

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

43,00

2013

Τιμή στόχος
(2023)
35,00

2015 Σύνολο

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Τα στοιχεία για το 2015 θα
δημοσιευτούν τον Ιούλιο 2016.

2014
Ποιοτικά

42,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα

6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα
των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

Τ1223

Δυναμικότητα επεξεργασίας
στραγγισμάτων ΧΥΤΑ με
καινοτόμες μεθόδους

m3/ημέρα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

150,00

S

Τ1223

Δυναμικότητα επεξεργασίας
στραγγισμάτων ΧΥΤΑ με
καινοτόμες μεθόδους

m3/ημέρα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

150,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

Τ1223

Δυναμικότητα επεξεργασίας
στραγγισμάτων ΧΥΤΑ με
καινοτόμες μεθόδους

S

Τ1223

Δυναμικότητα επεξεργασίας
στραγγισμάτων ΧΥΤΑ με
καινοτόμες μεθόδους

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα

6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα
των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ειδικός στόχος

6f1 - Εξελιγμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην διαχείριση αποβλήτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1328

Αριθμός ΧΥΤΑ στους οποίους το
οργανικό φορτίο εκροής των
στραγγιδίων υπερβαίνει τα 30
mg/lt

Αριθμός ΧΥΤΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1328

Αριθμός ΧΥΤΑ στους οποίους το
οργανικό φορτίο εκροής των
στραγγιδίων υπερβαίνει τα 30
mg/lt

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

15,00

2014

Τιμή στόχος
(2023)
14,00

2015 Σύνολο
15,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Δεν έχει ολοκληρωθεί καμία δράση.

2014
Ποιοτικά

15,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Επενδυτική προτεραιότητα

7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

F

CO13

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών

χλμ.

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,40

1,40

S

CO13

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών

χλμ.

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,40

1,40

F

CO13a

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
χλμ.
νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔΜ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,40

S

CO13a

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
χλμ.
νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔΜ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,40

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

1,40

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO13

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών

S

CO13

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών

F

CO13a

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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(1)

Αναγνωρι
στικό

S

CO13a

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

Μ

EL

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔΜ
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Επενδυτική προτεραιότητα

7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Ειδικός στόχος

7a1 - Ολοκλήρωση έργων μεταφορικών υποδομών σχετικών με το ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1241

Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας
από οχηματοχιλιόμετρα

ΚΤΙΠ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1241

Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας
από οχηματοχιλιόμετρα

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

1.074,00

2013

Τιμή στόχος
(2023)
860,00

2015 Σύνολο

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

860,00

2014
Ποιοτικά

860,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Επενδυτική προτεραιότητα

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO13

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών

χλμ.

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

35,00

S

CO13

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών

χλμ.

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

35,00

F

CO14

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών

χλμ.

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

11,00

S

CO14

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών

χλμ.

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

11,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

19,65

5,30

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO13

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών

S

CO13

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών

F

CO14

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών
S

EL

CO14

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Επενδυτική προτεραιότητα

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Ειδικός στόχος

7b1 - Ολοκλήρωση ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και σύνδεση αυτού με ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1242

Πληθυσμός της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας που
εξυπηρετείται από τα
αναβαθμισμένα δίκτυα

Φυσικά Πρόσωπα

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1242

Πληθυσμός της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας που
εξυπηρετείται από τα
αναβαθμισμένα δίκτυα

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

773.600,00

2011

Τιμή στόχος
(2023)
1.220.000,00

2015 Σύνολο

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

773.600,00

2014
Ποιοτικά

773.600,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Επενδυτική προτεραιότητα

7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης
και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

Τ1250

Νέο δίκτυο παροχής φυσικού
αερίου

Χιλιόμετρα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

300,00

S

Τ1250

Νέο δίκτυο παροχής φυσικού
αερίου

Χιλιόμετρα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

300,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

Τ1250

Νέο δίκτυο παροχής φυσικού
αερίου

S

Τ1250

Νέο δίκτυο παροχής φυσικού
αερίου

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Επενδυτική προτεραιότητα

7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης
και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Ειδικός στόχος

7e1 - Διείσδυση του φυσικού αερίου σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1314

Ποσοστό του πληθυσμού που
καλύπτεται από το δίκτυο του
φυσικού αερίου

%

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1314

Ποσοστό του πληθυσμού που
καλύπτεται από το δίκτυο του
φυσικού αερίου

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

55,00

2013

Τιμή στόχος
(2023)
65,00

2015 Σύνολο
55,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Δεν έχει υλοποιηθεί κάποια δράση

2014
Ποιοτικά

55,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ08 - Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

Επενδυτική προτεραιότητα

8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα
δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.
Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που Μονάδα
χρησιμοποιείται ως βάση για μέτρησης για
τον καθορισμό στόχων
τιμή βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Λιγότερο
παρακολουθούν
ανεπτυγμένες
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως περιφέρειες
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που δραστηριοποιούνται σε
ανεπτυγμένες
αναζήτηση εργασίας,
περιφέρειες
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση, ή
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες
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Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που Μονάδα
χρησιμοποιείται ως βάση για μέτρησης για
τον καθορισμό στόχων
τιμή βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους
CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο
κατάσταση στην αγορά
ανεπτυγμένες
εργασίας εντός έξι μηνών από περιφέρειες
τη λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που κατέχουν θέση
ανεπτυγμένες
απασχόλησης,
περιφέρειες
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Λιγότερο
παρακολουθούν
ανεπτυγμένες
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως περιφέρειες
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη

0,00

0,00

Άνδρες

EL

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Γυναίκες
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014
Άνδρες

EL

Γυναίκες

λήξη της συμμετοχής τους

περιφέρειες

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που δραστηριοποιούνται σε
ανεπτυγμένες
αναζήτηση εργασίας,
περιφέρειες
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση, ή
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο
κατάσταση στην αγορά
ανεπτυγμένες
εργασίας εντός έξι μηνών από περιφέρειες
τη λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που κατέχουν θέση
ανεπτυγμένες
απασχόλησης,
περιφέρειες
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ08 - Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

Επενδυτική προτεραιότητα

8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Measure
ment
unit for
indicato
r

Output indicator used as
basis for target setting

Μονάδα
μέτρησης
για τιμή
βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Αναλογία υλοποίησης

2015

Σωρευτικός
Σύνολο
Τ1382

Αριθμός νέων πολύ
μικρών, μικρών και
μεσαίων
επιχειρήσεων που
συνεχίζουν τη
δραστηριότητά τους
ένα έτος μετά την
έναρξη λειτουργίας
τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Αριθμός

Αριθμός

Άνδρες

132,00

Σωρευτικός

EL

Αριθμός νέων πολύ
μικρών, μικρών και
μεσαίων
επιχειρήσεων που
συνεχίζουν τη
δραστηριότητά τους
ένα έτος μετά την
έναρξη λειτουργίας
τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

Σύνολο
0,00%

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
0,00

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά
Γυναίκες

0,00

2014

Σύνολο
Τ1382

Γυναίκες

Άνδρες
0,00

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά
Γυναίκες

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ08 - Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

Επενδυτική προτεραιότητα

8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά
μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

72

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO15

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

CO16

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

0,00

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

EL

Σωρευτική αξία

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

2014

73

EL

Σύνολο

EL

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη

Λιγότερο ανεπτυγμένες

0,00
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EL

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών
στην απασχόληση

περιφέρειες

CO22

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00
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Άξονας προτεραιότητας
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Επενδυτική προτεραιότητα

8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τ1260

Αριθμός εγκεκριμένων
επιχειρηματικών σχεδίων σχετικών
με δημιουργία επιχειρήσεων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)
Σύνολο

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Αριθμός
επιχειρηματικών
σχεδίων

Κατηγορία περιφέρειας

EL

Αριθμός εγκεκριμένων
Λιγότερο ανεπτυγμένες
επιχειρηματικών σχεδίων σχετικών με περιφέρειες
δημιουργία επιχειρήσεων

Γυναίκες

Σύνολο

150,00

Άνδρες
0,00

Αναλογία υλοποίησης
Γυναίκες

0,00

Σύνολο
0,00

0,00%

Άνδρες

2015
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
0,00

Γυναίκες
0,00

0,00

2014
Σύνολο

Τ1260

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες
0,00

Γυναίκες
0,00

0,00
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Επενδυτική προτεραιότητα

8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα
δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.
Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που Μονάδα
χρησιμοποιείται ως βάση για μέτρησης για
τον καθορισμό στόχων
τιμή βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Λιγότερο
παρακολουθούν
ανεπτυγμένες
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως περιφέρειες
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που δραστηριοποιούνται σε
ανεπτυγμένες
αναζήτηση εργασίας,
περιφέρειες
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση, ή
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες
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Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που Μονάδα
χρησιμοποιείται ως βάση για μέτρησης για
τον καθορισμό στόχων
τιμή βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

τους
CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο
κατάσταση στην αγορά
ανεπτυγμένες
εργασίας εντός έξι μηνών από περιφέρειες
τη λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που κατέχουν θέση
ανεπτυγμένες
απασχόλησης,
περιφέρειες
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Λιγότερο
παρακολουθούν
ανεπτυγμένες
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως περιφέρειες
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

Άνδρες

EL

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Γυναίκες
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που δραστηριοποιούνται σε
ανεπτυγμένες
αναζήτηση εργασίας,
περιφέρειες
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση, ή
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο
κατάσταση στην αγορά
ανεπτυγμένες
εργασίας εντός έξι μηνών από περιφέρειες
τη λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που κατέχουν θέση
ανεπτυγμένες
απασχόλησης,
περιφέρειες
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

0,00

Άνδρες

EL

Γυναίκες
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Επενδυτική προτεραιότητα

8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Measure
ment
unit for
indicato
r

Output indicator used as
basis for target setting

Μονάδα
μέτρησης
για τιμή
βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Αναλογία υλοποίησης

2015

Σωρευτικός
Σύνολο
Τ1383

Αριθμός πολύ
μικρών, μικρών και
μεσαίων
επιχειρήσεων που
συνεχίζουν να
εφαρμόζουν δράσεις
προσαρμογής σε
τομείς υψηλού
περιφερειακού
ενδιαφέροντος ένα
έτος μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Αριθμός

CO23 αριθμός
υποστηριζόμενων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων
συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων της
κοινωνικής οικονομίας)

Αριθμός

Άνδρες

2.123,00

Σωρευτικός

EL

Αριθμός πολύ
μικρών, μικρών και
μεσαίων
επιχειρήσεων που
συνεχίζουν να
εφαρμόζουν δράσεις
προσαρμογής σε
τομείς υψηλού
περιφερειακού
ενδιαφέροντος ένα
έτος μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

Σύνολο
0,00%

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
0,00

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά
Γυναίκες

0,00

2014

Σύνολο
Τ1383

Γυναίκες

Άνδρες
0,00

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά
Γυναίκες

0,00
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Επενδυτική προτεραιότητα

8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά
μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε

Λιγότερο ανεπτυγμένες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

81

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

νοικοκυριά ανέργων

περιφέρειες

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

0,00

0,00

CO23

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

Σύνολο

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

225,00

Δείκτης

0,00

Γυναίκες

Σύνολο

0,00%

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

0,00

0,00

2014

Κατηγορία περιφέρειας

Σύνολο

EL

Άνδρες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

Σύνολο

Αναλογία υλοποίησης

Άνδρες

Γυναίκες
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EL

EL

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00
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EL

CO22

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ08 - Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

Επενδυτική προτεραιότητα

8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)
Σύνολο

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Κατηγορία περιφέρειας

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2014
Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες

Γυναίκες
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Α - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ

Επενδυτική προτεραιότητα

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας
τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της
κοινότητας

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

Άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.200.000,00

S

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

Άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.200.000,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

S

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

EL
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Α - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ

Επενδυτική προτεραιότητα

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας
τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της
κοινότητας

Ειδικός στόχος

9α1 - Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε αστικές και μειονεκτικές περιοχές και διευκόλυνση της πρόσβασης
σ΄ αυτές ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1350

Δυναμικότητα που προκύπτει από
βελτιωμένες υποδομές υγείας

Κλίνες

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1350

Δυναμικότητα που προκύπτει από
βελτιωμένες υποδομές υγείας

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

6.791,00

2014

Τιμή στόχος
(2023)
6.901,00

2015 Σύνολο
6.791,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Δεν έχει ολοκληρωθεί καμία δράση.

2014
Ποιοτικά

6.791,00
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Α - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ

Επενδυτική προτεραιότητα

9c - Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

11,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

11,00

F

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

6,00

S

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

6,00

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

40,00

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

40,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL
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EL

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

F

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

S

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Α - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ

Επενδυτική προτεραιότητα

9c - Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις

Ειδικός στόχος

9γ1 - Προώθηση επενδύσεων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1370

Άτομα που βρίσκουν
απασχόληση σε νέες επιχειρήσεις
κοινωνικής οικονομίας

Φυσικά πρόσωπα

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1370

Άτομα που βρίσκουν
απασχόληση σε νέες επιχειρήσεις
κοινωνικής οικονομίας

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

420,00

2014

Τιμή στόχος
(2023)
595,00

2015 Σύνολο
420,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Δεν έχει αρχίσει η υλοποίηση κάποιας
δράσης

2014
Ποιοτικά

420,00
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα
δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.
Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που Μονάδα
χρησιμοποιείται ως βάση για μέτρησης για
τον καθορισμό στόχων
τιμή βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Λιγότερο
παρακολουθούν
ανεπτυγμένες
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως περιφέρειες
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που δραστηριοποιούνται σε
ανεπτυγμένες
αναζήτηση εργασίας,
περιφέρειες
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση, ή
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

92

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που Μονάδα
χρησιμοποιείται ως βάση για μέτρησης για
τον καθορισμό στόχων
τιμή βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους
CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο
κατάσταση στην αγορά
ανεπτυγμένες
εργασίας εντός έξι μηνών από περιφέρειες
τη λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που κατέχουν θέση
ανεπτυγμένες
απασχόλησης,
περιφέρειες
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Λιγότερο
παρακολουθούν
ανεπτυγμένες
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως περιφέρειες
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη

0,00

0,00

Άνδρες

EL

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Γυναίκες
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EL

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014
Άνδρες

EL

Γυναίκες

λήξη της συμμετοχής τους

περιφέρειες

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που δραστηριοποιούνται σε
ανεπτυγμένες
αναζήτηση εργασίας,
περιφέρειες
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση, ή
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο
κατάσταση στην αγορά
ανεπτυγμένες
εργασίας εντός έξι μηνών από περιφέρειες
τη λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που κατέχουν θέση
ανεπτυγμένες
απασχόλησης,
περιφέρειες
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

0,00
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Measure
ment
unit for
indicato
r

Output indicator used as
basis for target setting

Μονάδα
μέτρησης
για τιμή
βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Αναλογία υλοποίησης

2015

Σωρευτικός
Σύνολο
Τ1384

Μειονεκτούντα
άτομα που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτισ
η, που αποκτούν
εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένη
ς της
αυτοαπασχόλησης,
εντός έξι μηνών από
τη λήξη της
συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Αριθμός

Αριθμός

Άνδρες

8.750,00

Σωρευτικός

EL

Μειονεκτούντα
άτομα που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτισ
η, που αποκτούν
εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένη
ς της
αυτοαπασχόλησης,
εντός έξι μηνών από
τη λήξη της

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

450,00

Σύνολο

8.300,00

0,00%

Άνδρες
0,00%

Γυναίκες
0,00%

Σύνολο

Άνδρες
0,00

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες
0,00

Ποιοτικά
Γυναίκες

0,00

0,00

2014

Σύνολο
Τ1384

Γυναίκες

Άνδρες
0,00

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες
0,00

Ποιοτικά
Γυναίκες

0,00

0,00

95

EL

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

2014
Σωρευτικός
Σύνολο

Άνδρες

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά
Γυναίκες

συμμετοχής τους

EL
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EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.064,00

11,00

2.053,00

2.064,00

11,00

2.053,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.036,00

3,00

1.033,00

1.036,00

3,00

1.033,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

90,00

3,00

87,00

90,00

3,00

87,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

72,00

3,00

69,00

72,00

3,00

69,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.380,00

12,00

1.368,00

1.380,00

12,00

1.368,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

93,00

0,00

93,00

93,00

0,00

93,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3,00

1,00

2,00

3,00

1,00

2,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά
μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

518,00

5,00

513,00

518,00

5,00

513,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.130,00

14,00

2.116,00

2.130,00

14,00

2.116,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

877,00

7,00

870,00

877,00

7,00

870,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

97

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

735,00

8,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

665,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO15

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

CO16

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

727,00

735,00

8,00

727,00

8,00

657,00

665,00

8,00

657,00

670,00

20,00

650,00

670,00

20,00

650,00

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

752,00

3,00

749,00

752,00

3,00

749,00

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

46,00

0,00

46,00

46,00

0,00

46,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

140,00

0,00

140,00

140,00

0,00

140,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,00

1,00

CO22

αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

0,00

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

4.318,00

4.318,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

EL

Σωρευτική αξία

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

2014

98

EL

Σύνολο

EL

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη

Λιγότερο ανεπτυγμένες

0,00
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συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών
στην απασχόληση

περιφέρειες

CO22

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τ1268

Άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων
(όπως ορίζονται από την ισχύουσα
Νομοθεσία) και άτομα που
πλήττονται από τη φτώχεια

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)
Σύνολο

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Αριθμός
συμμετεχόντων

Κατηγορία περιφέρειας

EL

Άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων Λιγότερο ανεπτυγμένες
(όπως ορίζονται από την ισχύουσα
περιφέρειες
Νομοθεσία) και άτομα που πλήττονται
από τη φτώχεια

5.625,00

Γυναίκες

Σύνολο

6.875,00

3.534,00

Άνδρες
26,00

Αναλογία υλοποίησης
Γυναίκες
3.508,00

Σύνολο
28,27%

Άνδρες
0,46%

2015
Γυναίκες
51,03%

Σύνολο
3.534,00

Άνδρες
26,00

Γυναίκες
3.508,00

2014
Σύνολο

Τ1268

Άνδρες

12.500,00

Σωρευτική αξία

Άνδρες
0,00

Γυναίκες
0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα
δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.
Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που Μονάδα
χρησιμοποιείται ως βάση για μέτρησης για
τον καθορισμό στόχων
τιμή βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Λιγότερο
παρακολουθούν
ανεπτυγμένες
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως περιφέρειες
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που δραστηριοποιούνται σε
ανεπτυγμένες
αναζήτηση εργασίας,
περιφέρειες
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση, ή
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες
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Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που Μονάδα
χρησιμοποιείται ως βάση για μέτρησης για
τον καθορισμό στόχων
τιμή βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

τους
CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο
κατάσταση στην αγορά
ανεπτυγμένες
εργασίας εντός έξι μηνών από περιφέρειες
τη λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που κατέχουν θέση
ανεπτυγμένες
απασχόλησης,
περιφέρειες
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Λιγότερο
παρακολουθούν
ανεπτυγμένες
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως περιφέρειες
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

Άνδρες

EL

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Γυναίκες
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που δραστηριοποιούνται σε
ανεπτυγμένες
αναζήτηση εργασίας,
περιφέρειες
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση, ή
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο
κατάσταση στην αγορά
ανεπτυγμένες
εργασίας εντός έξι μηνών από περιφέρειες
τη λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που κατέχουν θέση
ανεπτυγμένες
απασχόλησης,
περιφέρειες
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

0,00

Άνδρες

EL

Γυναίκες
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Επενδυτική προτεραιότητα

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Measure
ment
unit for
indicato
r

Output indicator used as
basis for target setting

Μονάδα
μέτρησης
για τιμή
βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Αναλογία υλοποίησης

2015

Σωρευτικός
Σύνολο
Τ1386

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Αριθμός

CO15 μετανάστες,
συμμετέχοντες αλλοδαπής
προέλευσης, μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)

Άνδρες

Αριθμός

EL

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
0,00

Σωρευτικός

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

Σύνολο

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες
0,00

Ποιοτικά
Γυναίκες

0,00

0,00

2014

Σύνολο
Τ1386

Γυναίκες

Άνδρες
0,00

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες
0,00

Ποιοτικά
Γυναίκες

0,00

0,00
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9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά
μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε

Λιγότερο ανεπτυγμένες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
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Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

νοικοκυριά ανέργων

περιφέρειες

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

0,00

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

7.000,00

Άνδρες

3.150,00

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

3.850,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

0,00%

Άνδρες

0,00%

2015

Γυναίκες

0,00%

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2014

Κατηγορία περιφέρειας

Σύνολο

EL

Σύνολο

Αναλογία υλοποίησης

Άνδρες

Γυναίκες
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CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00
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CO22

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)
Σύνολο

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Κατηγορία περιφέρειας

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2014
Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες

Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα
δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.
Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που Μονάδα
χρησιμοποιείται ως βάση για μέτρησης για
τον καθορισμό στόχων
τιμή βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Λιγότερο
παρακολουθούν
ανεπτυγμένες
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως περιφέρειες
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που δραστηριοποιούνται σε
ανεπτυγμένες
αναζήτηση εργασίας,
περιφέρειες
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση, ή
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες
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Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που Μονάδα
χρησιμοποιείται ως βάση για μέτρησης για
τον καθορισμό στόχων
τιμή βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

τους
CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο
κατάσταση στην αγορά
ανεπτυγμένες
εργασίας εντός έξι μηνών από περιφέρειες
τη λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που κατέχουν θέση
ανεπτυγμένες
απασχόλησης,
περιφέρειες
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Λιγότερο
παρακολουθούν
ανεπτυγμένες
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως περιφέρειες
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

Άνδρες

EL

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Γυναίκες
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που δραστηριοποιούνται σε
ανεπτυγμένες
αναζήτηση εργασίας,
περιφέρειες
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση, ή
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο
κατάσταση στην αγορά
ανεπτυγμένες
εργασίας εντός έξι μηνών από περιφέρειες
τη λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που κατέχουν θέση
ανεπτυγμένες
απασχόλησης,
περιφέρειες
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

0,00

Άνδρες

EL

Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας
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Επενδυτική προτεραιότητα

9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Measure
ment
unit for
indicato
r

Output indicator used as
basis for target setting

Μονάδα
μέτρησης
για τιμή
βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Αναλογία υλοποίησης

2015

Σωρευτικός
Σύνολο
Τ1387

Ποσοστό κάλυψης
του πληθυσμού των
ατόμων με αναπηρία
(ΑΜΕΑ) που
λαμβάνει υπηρεσίες
υποστήριξης για
βελτίωση της
καθημερινής
διαβίωσης και της
διαδικασίας
εκπαίδευσης

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Αναλογί
α

CO16 συμμετέχοντες με
αναπηρία

Αναλογία

EL

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

Σύνολο

9,70%

Σωρευτικός

Ποσοστό κάλυψης
του πληθυσμού των
ατόμων με αναπηρία
(ΑΜΕΑ) που
λαμβάνει υπηρεσίες
υποστήριξης για
βελτίωση της
καθημερινής
διαβίωσης και της
διαδικασίας
εκπαίδευσης

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
%

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

%

Σύνολο
%

0,00%

Άνδρες

Ποιοτικά
Γυναίκες

%

%

2014

Σύνολο
Τ1387

Άνδρες

Άνδρες
%

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

%

Σύνολο
%

0,00%

Άνδρες

Ποιοτικά
Γυναίκες

%

%
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

67,00

2,00

65,00

67,00

2,00

65,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

32,00

1,00

31,00

32,00

1,00

31,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

47,00

3,00

44,00

47,00

3,00

44,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

41,00

2,00

39,00

41,00

2,00

39,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

40,00

6,00

34,00

40,00

6,00

34,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

31,00

6,00

25,00

31,00

6,00

25,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά
μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

23,00

4,00

19,00

23,00

4,00

19,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

59,00

5,00

54,00

59,00

5,00

54,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

65,00

2,00

63,00

65,00

2,00

63,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

17,00

2,00

15,00

17,00

2,00

15,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε

Λιγότερο ανεπτυγμένες

64,00

3,00

61,00

64,00

3,00

61,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
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Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

νοικοκυριά ανέργων

περιφέρειες

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

58,00

3,00

55,00

58,00

3,00

55,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

57,00

3,00

54,00

57,00

3,00

54,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

6.500,00

5.000,00

1.500,00

28,00

0,00

28,00

0,43%

0,00%

1,87%

28,00

0,00

28,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.000,00

450,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

18,00

2,00

16,00

18,00

2,00

16,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

1,00

1,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

177,00

177,00

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2014

Κατηγορία περιφέρειας

Σύνολο

EL

Σύνολο

Αναλογία υλοποίησης

Άνδρες

Γυναίκες
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CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

117
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CO22

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)
Σύνολο

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Κατηγορία περιφέρειας

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2014
Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες

Γυναίκες
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Επενδυτική προτεραιότητα

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα
δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.
Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που Μονάδα
χρησιμοποιείται ως βάση για μέτρησης για
τον καθορισμό στόχων
τιμή βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Λιγότερο
παρακολουθούν
ανεπτυγμένες
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως περιφέρειες
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που δραστηριοποιούνται σε
ανεπτυγμένες
αναζήτηση εργασίας,
περιφέρειες
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση, ή
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

120

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που Μονάδα
χρησιμοποιείται ως βάση για μέτρησης για
τον καθορισμό στόχων
τιμή βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους
CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο
κατάσταση στην αγορά
ανεπτυγμένες
εργασίας εντός έξι μηνών από περιφέρειες
τη λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που κατέχουν θέση
ανεπτυγμένες
απασχόλησης,
περιφέρειες
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Λιγότερο
παρακολουθούν
ανεπτυγμένες
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως περιφέρειες
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη

0,00

0,00

Άνδρες

EL

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Γυναίκες
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014
Άνδρες

EL

Γυναίκες

λήξη της συμμετοχής τους

περιφέρειες

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που δραστηριοποιούνται σε
ανεπτυγμένες
αναζήτηση εργασίας,
περιφέρειες
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση, ή
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο
κατάσταση στην αγορά
ανεπτυγμένες
εργασίας εντός έξι μηνών από περιφέρειες
τη λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που κατέχουν θέση
ανεπτυγμένες
απασχόλησης,
περιφέρειες
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Measure
ment
unit for
indicato
r

Output indicator used as
basis for target setting

Μονάδα
μέτρησης
για τιμή
βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Αναλογία υλοποίησης

2015

Σωρευτικός
Σύνολο
Τ1365

Ποσοστό κάλυψης
μέσω δράσεων
Υγείας και Πρόνοιας
του πληθυσμού των
πολιτών που διαβιούν
κάτω από το όριο της
φτώχειας

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Αναλογί
α

Αναλογία

EL

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
%

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

%

Σύνολο
%

0,00%

Άνδρες

Ποιοτικά
Γυναίκες

%

%

2014

Σύνολο
Ποσοστό κάλυψης
μέσω δράσεων
Υγείας και Πρόνοιας
του πληθυσμού των
πολιτών που διαβιούν
κάτω από το όριο της
φτώχειας

Γυναίκες

15,00%

Σωρευτικός

Τ1365

Άνδρες

Άνδρες
%

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

%

Σύνολο
%

0,00%

Άνδρες

Ποιοτικά
Γυναίκες

%

%
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά
μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

124

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO15

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

CO16

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

0,00

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

EL

Σωρευτική αξία

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

2014
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EL

Σύνολο

EL

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη

Λιγότερο ανεπτυγμένες

0,00

126
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συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών
στην απασχόληση

περιφέρειες

CO22

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τ1269

Μειονεκτούντα άτομα που
επωφελούνται των δράσεων Υγείας
και Κοινωνικής Πρόνοιας

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)
Σύνολο

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Κατηγορία περιφέρειας

Τ1269

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός
συμμετεχόντων

EL

29.250,00

Γυναίκες

Σύνολο

35.750,00

Άνδρες
0,00

Αναλογία υλοποίησης
Γυναίκες

0,00

Σύνολο
0,00

0,00%

Άνδρες
0,00%

2015
Γυναίκες
0,00%

Σύνολο

Άνδρες
0,00

Γυναίκες
0,00

0,00

2014
Σύνολο

Μειονεκτούντα άτομα που
επωφελούνται των δράσεων Υγείας
και Κοινωνικής Πρόνοιας

Άνδρες

65.000,00

Σωρευτική αξία

Άνδρες
0,00

Γυναίκες
0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και
αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα
δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.
Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που Μονάδα
χρησιμοποιείται ως βάση για μέτρησης για
τον καθορισμό στόχων
τιμή βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Λιγότερο
παρακολουθούν
ανεπτυγμένες
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως περιφέρειες
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που δραστηριοποιούνται σε
ανεπτυγμένες
αναζήτηση εργασίας,
περιφέρειες
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση, ή
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

129

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που Μονάδα
χρησιμοποιείται ως βάση για μέτρησης για
τον καθορισμό στόχων
τιμή βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους
CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο
κατάσταση στην αγορά
ανεπτυγμένες
εργασίας εντός έξι μηνών από περιφέρειες
τη λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που κατέχουν θέση
ανεπτυγμένες
απασχόλησης,
περιφέρειες
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Λιγότερο
παρακολουθούν
ανεπτυγμένες
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως περιφέρειες
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη

0,00

0,00

Άνδρες

EL

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Γυναίκες
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014
Άνδρες

EL

Γυναίκες

λήξη της συμμετοχής τους

περιφέρειες

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που δραστηριοποιούνται σε
ανεπτυγμένες
αναζήτηση εργασίας,
περιφέρειες
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση, ή
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο
κατάσταση στην αγορά
ανεπτυγμένες
εργασίας εντός έξι μηνών από περιφέρειες
τη λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που κατέχουν θέση
ανεπτυγμένες
απασχόλησης,
περιφέρειες
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και
αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Measure
ment
unit for
indicato
r

Output indicator used as
basis for target setting

Μονάδα
μέτρησης
για τιμή
βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Αναλογία υλοποίησης

2015

Σωρευτικός
Σύνολο
Τ1388

Κοινωνικές
Επιχειρήσεις που η
λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα έτος
μετά τη λήξη της
παρέμβασης

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Αριθμός

CO23 αριθμός
υποστηριζόμενων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων
συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων της
κοινωνικής οικονομίας)

Αριθμός

Άνδρες

114,00

Σωρευτικός

EL

Κοινωνικές
Επιχειρήσεις που η
λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα έτος
μετά τη λήξη της
παρέμβασης

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

Σύνολο
0,00%

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
0,00

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά
Γυναίκες

0,00

2014

Σύνολο
Τ1388

Γυναίκες

Άνδρες
0,00

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά
Γυναίκες

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και
αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά
μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
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Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO15

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

CO16

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

0,00

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

40,00

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

EL

Σωρευτική αξία

Δείκτης

0,00

Κατηγορία περιφέρειας

0,00%

0,00

0,00

2014
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Σύνολο

EL

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη

Λιγότερο ανεπτυγμένες

0,00

135
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συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών
στην απασχόληση

περιφέρειες

CO22

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και
αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)
Σύνολο

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Κατηγορία περιφέρειας

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2014
Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες

Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα
δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.
Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που Μονάδα
χρησιμοποιείται ως βάση για μέτρησης για
τον καθορισμό στόχων
τιμή βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Λιγότερο
παρακολουθούν
ανεπτυγμένες
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως περιφέρειες
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που δραστηριοποιούνται σε
ανεπτυγμένες
αναζήτηση εργασίας,
περιφέρειες
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση, ή
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες
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Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που Μονάδα
χρησιμοποιείται ως βάση για μέτρησης για
τον καθορισμό στόχων
τιμή βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

τους
CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο
κατάσταση στην αγορά
ανεπτυγμένες
εργασίας εντός έξι μηνών από περιφέρειες
τη λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που κατέχουν θέση
ανεπτυγμένες
απασχόλησης,
περιφέρειες
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Λιγότερο
παρακολουθούν
ανεπτυγμένες
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως περιφέρειες
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

Άνδρες

EL

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Γυναίκες
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που δραστηριοποιούνται σε
ανεπτυγμένες
αναζήτηση εργασίας,
περιφέρειες
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση, ή
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο
κατάσταση στην αγορά
ανεπτυγμένες
εργασίας εντός έξι μηνών από περιφέρειες
τη λήξη της συμμετοχής τους

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο
που κατέχουν θέση
ανεπτυγμένες
απασχόλησης,
περιφέρειες
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

0,00

0,00

Άνδρες

EL

Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Measure
ment
unit for
indicato
r

Output indicator used as
basis for target setting

Μονάδα
μέτρησης
για τιμή
βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Αναλογία υλοποίησης

2015

Σωρευτικός
Σύνολο
Τ1385

Αριθμός νέων
ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων
τοπικού ή
περιφερειακού
χαρακτήρα που
βελτιώνουν την
απασχολησιμότητα

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Αριθμός

Αριθμός

Άνδρες

14,00

Σωρευτικός

EL

Αριθμός νέων
ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων
τοπικού ή
περιφερειακού
χαρακτήρα που
βελτιώνουν την
απασχολησιμότητα

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

Σύνολο
0,00%

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
0,00

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά
Γυναίκες

0,00

2014

Σύνολο
Τ1385

Γυναίκες

Άνδρες
0,00

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά
Γυναίκες

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά
μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε

Λιγότερο ανεπτυγμένες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
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Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

νοικοκυριά ανέργων

περιφέρειες

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

0,00

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2014

Κατηγορία περιφέρειας

Σύνολο

EL

Σύνολο

Αναλογία υλοποίησης

Άνδρες

Γυναίκες
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EL

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00
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EL

CO22

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τ1263

Αριθμός εγκεκριμένων έργων που
αφορούν σε ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις τοπικού ή
περιφερειακού χαρακτήρα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)
Σύνολο

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Αριθμός έργων

Κατηγορία περιφέρειας

EL

Αριθμός εγκεκριμένων έργων που
Λιγότερο ανεπτυγμένες
αφορούν σε ολοκληρωμένες
περιφέρειες
παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού
χαρακτήρα

Γυναίκες

Σύνολο

7,00

Άνδρες
0,00

Αναλογία υλοποίησης
Γυναίκες

0,00

Σύνολο
0,00

0,00%

Άνδρες

2015
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
0,00

Γυναίκες
0,00

0,00

2014
Σύνολο

Τ1263

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες
0,00

Γυναίκες
0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Επενδυτική προτεραιότητα

10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την
ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO35

Παιδική μέριμνα και
Άτομα
εκπαίδευση: Δυναμικότητα
ενισχυόμενων υποδομών
παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.150,00

S

CO35

Παιδική μέριμνα και
Άτομα
εκπαίδευση: Δυναμικότητα
ενισχυόμενων υποδομών
παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.150,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO35

Παιδική μέριμνα και
εκπαίδευση: Δυναμικότητα
ενισχυόμενων υποδομών
παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

S

CO35

Παιδική μέριμνα και
εκπαίδευση: Δυναμικότητα
ενισχυόμενων υποδομών
παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Επενδυτική προτεραιότητα

10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την
ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

Ειδικός στόχος

10a1 - Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών εκπαίδευσης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1380

Ποσοστό κάλυψης του
πληθυσμού από υποδομές
εκπαίδευσης

%

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης

Τ1380

Ποσοστό κάλυψης του
πληθυσμού από υποδομές
εκπαίδευσης

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης
90

2014

Τιμή στόχος
(2023)

2015 Σύνολο
100

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

97,22

2014
Ποιοτικά
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Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια
Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)
Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

Τ1395

Δικαιούχοι πράξεων ΕΤΠΑ που
υποστηρίζονται

Αριθμός
δικαιούχων

100,00

S

Τ1395

Δικαιούχοι πράξεων ΕΤΠΑ που
υποστηρίζονται

Αριθμός
δικαιούχων

100,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

Τ1395

Δικαιούχοι πράξεων ΕΤΠΑ που
υποστηρίζονται

S

Τ1395

Δικαιούχοι πράξεων ΕΤΠΑ που
υποστηρίζονται

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ

Ειδικός στόχος

11a1 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 για το ΕΤΠΑ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Τ1312

Ποσοστό πληροφόρησης
(ανακοινώσεων, προσκλήσεων,
προκηρύξεων) σχετικά με τις
ευκαιρίες χρηματοδότησης από
τα ΕΠ που παρέχεται
ηλεκτρονικά %

%

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1312

Ποσοστό πληροφόρησης
(ανακοινώσεων, προσκλήσεων,
προκηρύξεων) σχετικά με τις
ευκαιρίες χρηματοδότησης από
τα ΕΠ που παρέχεται
ηλεκτρονικά %

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή βάσης
100,00

2014 Σύνολο

Έτος
βάσης
2014

Τιμή στόχος
(2023)
100,00

2015 Σύνολο

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

100,00

2014
Ποιοτικά

100,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ

Ειδικός στόχος

11a2 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Τ1390

Ποσοστό δημοσιονομικών
διορθώσεων ΕΤΠΑ επί
πληρωμών ΕΤΠΑ που
προκύπτουν από μη επάρκεια
δικαιούχου

%
συγχρηματοδοτού
μενης δημόσιας
δαπάνης

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1390

Ποσοστό δημοσιονομικών
διορθώσεων ΕΤΠΑ επί
πληρωμών ΕΤΠΑ που
προκύπτουν από μη επάρκεια
δικαιούχου

2014 Σύνολο

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης
1,26

2014

Τιμή στόχος
(2023)
1,00

2015 Σύνολο
0,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις
Δεν έχουν γίνει δημοσιονομικές
διορθώσεις σε ενταγμένα έργα
του ΕΠ.

2014
Ποιοτικά

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ12 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΚΤ

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2015

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων,
ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO10

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως
8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με
συντηρούμενα τέκνα

0,00

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO15

μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης,
μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2015

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)
CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη
στέγαση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO20

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

0,00

0,00

CO21

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

0,00

0,00

CO22

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

0,00

0,00

CO23

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

0,00

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

0,00

0,00

2014

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

0,00

Άνδρες

Γυναίκες
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δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

EL

CO09

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 2)

0,00

0,00

0,00

CO10

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

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

0,00

0,00

0,00

CO15

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

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

0,00

0,00

0,00

CO20

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

0,00

CO21

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

0,00

CO22

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

0,00

CO23

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

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ12 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΚΤ

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Τ1396

Δικαιούχοι πράξεων ΕΚΤ που
υποστηρίζονται

Κατηγορία περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)
Σύνολο

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Αριθμός δικαιούχων

Κατηγορία περιφέρειας

EL

Δικαιούχοι πράξεων ΕΚΤ που
υποστηρίζονται

Γυναίκες

Σύνολο

20,00

Άνδρες
0,00

Αναλογία υλοποίησης
Γυναίκες

0,00

Σύνολο
0,00

0,00%

Άνδρες

2015
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
0,00

Γυναίκες
0,00

0,00

2014
Σύνολο

Τ1396

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες
0,00

Γυναίκες
0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ12 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΚΤ

Ειδικός στόχος

12a1 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 για το ΕΚΤ

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Measure
ment
unit for
indicato
r

Output indicator used as
basis for target setting

Μονάδα
μέτρησης
για τιμή
βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Αναλογία υλοποίησης

2015

Σωρευτικός
Σύνολο
Τ1313

Ποσοστό
πληροφόρησης
(ανακοινώσεων,
προσκλήσεων,
προκηρύξεων)
σχετικά με τις
ευκαιρίες
χρηματοδότησης από
τα ΕΠ που παρέχεται
ηλεκτρονικά %

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Αναλογί
α

Αριθμός

EL

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
%

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

%

Σύνολο
%

100,00%

Άνδρες
100,00%

Ποιοτικά
Γυναίκες
100,00%

2014
Σωρευτικός

Ποσοστό
πληροφόρησης
(ανακοινώσεων,
προσκλήσεων,
προκηρύξεων)
σχετικά με τις
ευκαιρίες
χρηματοδότησης από
τα ΕΠ που παρέχεται
ηλεκτρονικά %

Γυναίκες

100,00

Κατηγορία
περιφέρειας

Σύνολο
Τ1313

Άνδρες

Άνδρες
%

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

%

Σύνολο
%

100,00%

Άνδρες
100,00%

Ποιοτικά
Γυναίκες
100,00%
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ12 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΚΤ

Ειδικός στόχος

12a2 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων δράσεων ΕΚΤ του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ
Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Measure
ment
unit for
indicato
r

Output indicator used as
basis for target setting

Μονάδα
μέτρησης
για τιμή
βάσης και
στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Αναλογία υλοποίησης

2015

Σωρευτικός
Σύνολο
Τ1391

Ποσοστό
δημοσιονομικών
διορθώσεων ΕΚΤ επί
πληρωμών ΕΚΤ που
προκύπτουν από μη
επάρκεια δικαιούχου

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης

Αναλογί
α

Αριθμός

Άνδρες

EL

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
%

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

%

Σύνολο
%

0,00%

Άνδρες
0,00%

Ποιοτικά
Γυναίκες
0,00%

2014
Σωρευτικός

Ποσοστό
δημοσιονομικών
διορθώσεων ΕΚΤ επί
πληρωμών ΕΚΤ που
προκύπτουν από μη
επάρκεια δικαιούχου

Σύνολο

3,00

Κατηγορία
περιφέρειας

Σύνολο
Τ1391

Γυναίκες

Άνδρες
%

Σύνολο του έτους
Γυναίκες

%

Σύνολο
%

0,00%

Άνδρες
0,00%

Ποιοτικά
Γυναίκες
0,00%
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Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις
ίδιες επιχειρήσεις
Δείκτης

Αριθμός
υποστηριζόμενων
επιχειρήσεων από το
ΕΠ μετά την αφαίρεση
των πολλαπλών
μορφών στήριξης

CO02 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
CO04 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη
CO05 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
CO01 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

EL
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Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

EL
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EL

Δημοσιονομικά στοιχεία [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος
(as set out in Table 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for the transmission of financial data))

EL

Άξονας
προτεραιό
τητας

Ταμεί
ο

Κατηγορία
περιφέρειας

Βάση
υπολογισμο
ύ

ΑΞ01

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

ΑΞ02

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΞ03

ΕΤΠΑ

ΑΞ04

Συνολική
χρηματοδότηση

Ποσοστό
συγχρηματοδότηση
ς

Συνολικό επιλέξιμο
κόστος των
πράξεων που
επελέγησαν για να
λάβουν στήριξη

Ποσοστό των
συνολικών
πιστώσεων που
καλύπτεται με
επιλεγείσες πράξεις

22.995.670,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Δημόσια

11.280.344,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

104.132.987,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

32.878.754,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

ΑΞ05

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

73.939.005,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

ΑΞ06

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

120.800.309,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

ΑΞ07

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

358.914.022,00

80,00

140.249.262,79

39,08%

140.249.262,79

23.130.000,48

6,44%

4
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Δημόσιο επιλέξιμο
κόστος των
πράξεων που
επελέγησαν για να
λάβουν στήριξη

Συνολικές
επιλέξιμες δαπάνες
που δήλωσαν οι
δικαιούχοι στη
διαχειριστική αρχή

Ποσοστό των
συνολικών
πιστώσεων που
καλύπτεται από τις
επιλέξιμες δαπάνες
που δηλώθηκαν
από τους
δικαιούχους

Αριθμός
επιλεγμένων
πράξεων

EL

ΑΞ08

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

12.243.175,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

ΑΞ09Α

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

30.564.604,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

ΑΞ09Β

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

148.792.475,00

80,00

13.849.956,00

9,31%

13.849.956,00

0,00

0,00%

3

ΑΞ10

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

30.564.604,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

ΑΞ11

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

14.738.818,00

80,00

1.000.000,00

6,78%

1.000.000,00

0,00

0,00%

4

ΑΞ12

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

3.019.418,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Σύνολο

ΕΤΠ
Α

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

800.809.117,00

80,00

141.249.262,79

17,64%

141.249.262,79

23.130.000,48

2,89%

8

Σύνολο

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

164.055.068,00

80,00

13.849.956,00

8,44%

13.849.956,00

0,00

0,00%

3

964.864.185,00

80,00

155.099.218,79

16,07%

155.099.218,79

23.130.000,48

2,40%

11

Γενικό
σύνολο
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Table 8: The use made of cross-financing
1
Use of cross-financing

EL

2
Priority
axis

3
The amount of EU
support envisaged to
be used for cross
financing based on
selected operations
(EUR)

4

5

6

Share of the total EU
financial allocation to
the priority axis (%)
(3/total financial
allocation to priority
axis*100)

Eligible expenditure
used under cross
financing declared by
the beneficiary to the
managing authority
(EUR)

Share of the total
financial allocation to
the priority axis (%)
(5/total financial
allocation to priority
axis*100)

Costs eligible for support under ΑΞ01
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under ΑΞ02
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under ΑΞ03
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under ΑΞ04
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under ΑΞ05
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under ΑΞ06
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00
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Costs eligible for support under ΑΞ07
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under ΑΞ08
the ERDF, but supported from
the ESF

0,00

0,00

Costs eligible for support under ΑΞ09Α
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under ΑΞ09Β
the ERDF, but supported from
the ESF

0,00

0,00

Costs eligible for support under ΑΞ10
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under ΑΞ11
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under ΑΞ12
the ERDF, but supported from
the ESF

0,00

0,00
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Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal)
1
Priority axis

EL

2
The amount of support
envisaged to be used for
operations implemented
outside the programme area
based on selected operations
(EUR)

3

4

Share of the total financial
allocation to the priority axis
(%) (3/total financial
allocation to priority
axis*100)

165

Eligible expenditure incurred
in operations implemented
outside the programme area
declared by the beneficiary to
the managing authority
(EUR)

5
Share of the total financial
allocation to the priority axis
(%) (5/total financial
allocation to priority
axis*100)

EL

Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ)
Το ποσό των δαπανών που
προβλέπεται να
πραγματοποιηθούν εκτός της
Ένωσης στο πλαίσιο των
θεματικών στόχων 8 και 10 βάσει
επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)

Μερίδιο της συνολικής
χρηματοδότησης (ενωσιακή και
εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα
του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο
από το ΕΚΤ μέρος ενός
πολυταμειακού προγράμματος(%)
[1/συνολική χρηματοδότηση
(ενωσιακή και εθνική συνεισφορά)
στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο
χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ
μέρος ενός πολυταμειακού
προγράμματος*100]

0,00

EL

Επιλέξιμη δαπάνη που
πραγματοποιείται εκτός της Ένωσης
και δηλώνεται από τον δικαιούχο
στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)

Μερίδιο της συνολικής
χρηματοδότησης (ενωσιακή και
εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα
του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο
από το ΕΚΤ μέρος ενός
πολυταμειακού προγράμματος(%)
[3/συνολική χρηματοδότηση
(ενωσιακή και εθνική συνεισφορά)
στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο
χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ
μέρος ενός πολυταμειακού
προγράμματος*100]

0,00
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
Σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που
κατέστησαν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, με
αναφορά της ονομασίας και της περιόδου αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που
χρησιμοποιήθηκαν.
Στη διάρκεια του 2015 καταρτίστηκε το Σχέδιο Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
Το Σχέδιο Αξιολόγησης αποτελεί στρατηγικό έγγραφο που συνοδεύει το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του και μπορεί να αναθεωρείται κάθε
έτος. Στόχος του είναι η βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης
του Προγράμματος, καθώς και η αξιολόγηση τουλάχιστον της αποτελεσματικότητας,
της αποδοτικότητας και των επιπτώσεων αυτού και των πολιτικών που υιοθετούνται.
Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει και αναλύει όλες τις αξιολογήσεις που θα
πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Η υποχρέωση για το Σχέδιο Αξιολόγησης προκύπτει από το Άρθρο 56 του Κανονισμού
περί Κοινών Διατάξεων 1303/2013.
Το σχέδιο Αξιολόγησης στάλθηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος και αναρτήθηκε στην SFC για σχόλια και
παρατηρήσεις.
Η έγκριση του Σχεδίου Αξιολόγησης από την ΕπΠα θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη
συνεδρίαση της.
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6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ
(ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που
λαμβάνονται
Κρίσιμο ζήτημα στην επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά
και των επιδόσεων του είναι η εκπλήρωση των Εκ των Προτέρων Αιρεσιμοτήτων, που
συναρτάται με ενέργειες των Κεντρικών Υπουργείων οι οποίες επηρεάζουν
καθοριστικά την υλοποίηση των Θεματικών Στόχων / Αξόνων Προτεραιότητας 1,2, 4
και 6 του ΕΠ ΠΚΜ. Σε ότι αφορά τις «περιφερειακές» αιρεσιμότητες, που εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής, αναφορικά με τη Στρατηγική RIS, τη
Στρατηγική καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και του
μηχανισμού παρακολούθησης της περιφερειακής αγοράς εργασίας, έχουν όλες
εκπληρωθεί το έτος 2015.
Άλλο κρίσιμο ζήτημα αφορά στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού πολιτικών από τα
αρμόδια Υπουργεία σε τομείς παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καθυστερήσεις με επιπτώσεις στην ενεργοποίηση
αντίστοιχων τομέων του ΕΠ ΠΚΜ σημειώθηκαν στον τομέα της Υγείας, της Παιδείας,
του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος.
Τέλος επιβάλλεται η ύπαρξη στενού και μόνιμου συντονισμού και η παροχή
κατευθύνσεων στα ζητήματα της Επιχειρηματικότητας (Θεματικού Στόχου / Άξονα
Προτεραιότητας 3) που άπτονται ζητημάτων συντονισμού δράσεων ΠΕΠ και ΤΕΠ,
κατευθύνσεων σχετικά με την χρήση Ενδιάμεσου Φορέα στην υλοποίηση των δράσεων,
αποσαφήνισης του πλαισίου προκήρυξης δράσεων κρατικών ενισχύσεων και RIS.
Η Διαχειριστική Αρχή επιδιώκει συνεργασίες με τους αρμόδιους φορείς πολιτικής, ενώ
διαθέτει και Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνου.
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β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την
επίτευξη των στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με
επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να
ληφθούν, κατά περίπτωση.
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7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων
υλοποίησης για τους πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή
παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.
Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά >
Έγγραφα στην εφαρμογή SFC2014
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8. EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜEΣΩΝ
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9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2016, ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΈΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΠΡΟΌΔΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ
Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων
μηχανισμών.

1.

1 Μαϊ 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Προετοι
μασία
2γενούς
νομοθεσία
ς ανάθεσης
ΔΣ έργων,
προμηθειώ
ν,
υπηρεσιών
(αρθ. 172
ν.
4281/2014
)

Παρατηρήσεις

Υπουργείο.
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας
Υπουργείο
Υποδομών,
Μεταφορών και
Δικτύων,

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων
μηχανισμών.

10. Λήψη
μέτρων
εφαρμογής
του νέου
συστήματο
ς
προδικαστι
κής
προστασία
ς στις ΔΣ
(Ν.
4281/14)

31 Δεκ 2016

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων

2.

18 Απρ
2016

Ενσωμάτ
ωση των
νέων

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο
Δικαιοσύνης

ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο.
Ανάπτυξης και
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

ΕΔΕΤ.

μηχανισμών.

κοινοτικών
οδηγιών
για τις
Δημόσιες
Συμβάσεις

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων
μηχανισμών.

3.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων
μηχανισμών.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Ανταγωνιστικότητ
ας
Υπουργείο
Υποδομών,
Μεταφορών και
Δικτύων

31 Ιαν 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

4.Εκδοση
κατευθυντ
ήριων
οδηγιών/
ερμηνευτικ
ών
εγκυκλίων:
Μέρος Α

31 Δεκ 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων
μηχανισμών.

5.Έκδοση
κατευθυντ
ήριων
οδηγιών/
ερμηνευτικ
ών
εγκυκλίων:
Μέρος Β

31 Δεκ 2016

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική

6.

31 Ιαν 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

Προσδιο
ρισμός
λίστας
κατευθυντ
ήριων
οδηγιών/
ερμηνευτικ
ών
εγκυκλίων:
Μέρος Α
&Β

173

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων
μηχανισμών.

Προσδιο
ρισμός
τευχών
δημοπράτη
σης που θα
τυποποιηθ
ούν:
Μέρος Α
&Β

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων
μηχανισμών.

7.Έκδοση
τυποποιημ
ένων
τευχών
δημοπράτη
σης:
Mέρος Α

31 Δεκ 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων
μηχανισμών.

8.Έκδοση
τυποποιημ
ένων
τευχών
δημοπράτη
σης:
Mέρος Β

31 Δεκ 2016

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων
μηχανισμών.

9.

1 Μαϊ 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.

1.

Αριθ.

false

Υποβολ
ή στην ΕΕ
σχεδίου
εφαρμογής
του νέου
συστήματο
ς
προδικαστι
κής
προστασία
ς
Ολοκλήρ
ωση

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Υπουργείο
Δικαιοσύνης

31 Δεκ 2015

Γενική Γραμματεία
Εμπορίου
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

30 Απρ
2015

Γενική Γραμματεία
Εμπορίου

Αριθ.

false

31 Δεκ 2014

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

δράσεων
παρ.
2.7.1.3 των
Ειδικών
Συστάσεω
ν 4, 5(i)
(ii) (v),
6,7(iii) (iv)
(v) & 8

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.

2.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση
της διοικητικής ικανότητας για την
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

1.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των

EL

Ληφθέντα
μέτρα

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση
της διοικητικής ικανότητας για την
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

Δυνατότ
ητα από
ιδιώτες
παροχής
συσ/άτων
διαδικασιώ
ν
ανάθεσης
ΔΣ -Όρος:
Διασύνδεσ
η με
promitheus
Υιοθέτη
ση σε
συμφωνία
με την ΕΕ,
εκπαιδευτι
κού
προγράμμ
ατος για
Δημόσιες
Συμβάσεις
για το
2015
2.
Υιοθέτη
ση σε
συμφωνία

ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία
Εμπορίου
Υπουργείο.
Υποδομών
Μεταφορών και
Δικτύων

31 Δεκ 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ
ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία
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ΕΔΕΤ.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

με την ΕΕ,
εκπαιδευτι
κού
προγράμμ
ατος για
Δημόσιες
Συμβάσεις
για το
2016

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση
της διοικητικής ικανότητας για την
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

3.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση
της διοικητικής ικανότητας για την
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

4.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση
της διοικητικής ικανότητας για την
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της

5.
Υποστήρ
ιξη των

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Εμπορίου
Υπουργείο.
Υποδομών
Μεταφορών και
Δικτύων

31 Δεκ 2014

Υιοθέτη
ση σε
συμφωνία
με ΕΕ,
κυλιόμενο
υ
εκπαιδευτι
κού
προγράμμ
ατος ΔΣ
για ΔΑ &
σχετικούς
φορείς
Προσθή
κη στον
«Δίαυλο»
λειτουργία
ς για
ανταλλαγή
πληροφορι
ών &
καλών
πρακτικών
ανάμεσα
στις ΔΑ

Αρμόδιοι φορείς

Εθνική Αρχή
Συντονισμού
ΕΑΑΔΗΣΥ
ΜΟΔ ΑΕ

30 Ιουν
2015

Εθνική Αρχή
Συντονισμού
ΜΟΔ ΑΕ

30 Ιουν
2015

ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο
Ανάπτυξης και
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Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

δικαιούχω
ν
κεντρικών
& τοπικών
αναθετουσ
ών αρχών
& φορέων
για τη νέα
νομοθεσία
ΔΣ

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των
στατιστικών δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον
προσδιορισμό των πόρων και των
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη
στατιστική επικύρωση.

1.
Διαμόρφω
ση
μηχανισμο
ύ για
ανάπτυξη
και
επικαιροπο
ίηση του
Ενιαίου
Συστήματο
ς Δεικτών.

31 Μαϊ 2014

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των
στατιστικών δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον
προσδιορισμό των πόρων και των
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη
στατιστική επικύρωση.

2.
Διαμόρφω
ση 1ης
Εγκυκλίου
με αρχικές
κατευθύνσ
εις για την
ανάπτυξη
ενιαίου
συστήματο
ς δεικτών
ΕΣΠΑ.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την

3.

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/
ΕΥΣΣΑΑΠ/
ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΓΕΑ

Αριθ.

false

31 Μαϊ 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/
ΕΥΣΣΑΑΠ/
ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
& ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ.

false

30 Ιουν

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Ανταγωνιστικότητ
ας

177

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

έγκαιρη συλλογή και άθροιση των
στατιστικών δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον
προσδιορισμό των πόρων και των
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη
στατιστική επικύρωση.

Διαμόρφω
ση 2ης
Εγκυκλίου
για την
ανάπτυξη
του
ενιαίου
συστήματο
ς δεικτών
ΕΣΠΑ.

2014

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/
ΕΥΣΣΑΑΠ/
ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
& ΕΥΣΕΚΤ

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των
στατιστικών δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον
προσδιορισμό των πόρων και των
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη
στατιστική επικύρωση.

4.
Ανάπτυξη
συστήματο
ς
συλλογής/
αποθήκευσ
ης/αναφορ
άς/
μετάδοσης
στοιχείων
μεμονωμέν
ων
συμμετοχώ
ν (ΕΚΤ)

30 Μαρ
2015

ΕΥΣΕΚΤ σε
συνεργασία με

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των
στατιστικών δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον
προσδιορισμό των πόρων και των
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη
στατιστική επικύρωση.

5.
Κατάρτιση
εγγράφου
‘’Ενιαίο
Σύστημα
Δεικτών
ΕΣΠΑ
20142020’’

30 Απρ
2015

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ
ΟΠΣ και ΕΥΘΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/
ΕΥΣΣΑΑΠ/
ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ,
ΕΥΣΕΚΤ,
Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης, ΕΥ
ΟΠΣ, ΕΥΘΥ
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Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των
στατιστικών δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον
προσδιορισμό των πόρων και των
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη
στατιστική επικύρωση.

6.
Ενσωμάτω
ση των
ρυθμίσεων
του
Συστήματο
ς
Παρακολο
ύθησης
στο ΣΔΕ
καθώς και
στο νέο
νόμο
ΕΣΠΑ

30 Ιουν
2015

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/
ΕΥΣΣΑΑΠ/
ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
σε συνεργασία με ,
την ΕΥΣΕΚΤ , τις
Διαχειριστικές
Αρχές των
Προγραμμάτων και
φορείς που
παρέχουν
στατιστικά
στοιχεία

Αριθ.

false

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των
στατιστικών δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον
προσδιορισμό των πόρων και των
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη
στατιστική επικύρωση.

7.
Ανάπτυξη
μηχανισμο
ύ
στατιστική
ς
επικύρωση
ς και
μόνιμης
συνεργασί
ας της
ΕΑΣ με
την
ΕΛΣΤΑΤ.

30 Ιουν
2015

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/
ΕΥΣΣΑΑΠ/
ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
σε συνεργασία με ,
την ΕΥΣΕΚΤ , τις
Διαχειριστικές
Αρχές των
Προγραμμάτων και
φορείς που
παρέχουν
στατιστικά
στοιχεία

Αριθ.

false

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των
στατιστικών δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον
προσδιορισμό των πόρων και των
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη

8.
Ρυθμίσεις
για την
προστασία
προσωπικ
ών

30 Ιουν
2015

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ/
ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

αξιολόγησης των επιπτώσεων.

EL

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
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Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

στατιστική επικύρωση.

δεδομένων
στην
παρακολού
θηση του
ΕΣΠΑ και
των
δεικτών
ΕΚΤ

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των
στατιστικών δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον
προσδιορισμό των πόρων και των
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη
στατιστική επικύρωση.

9.
Προσαρμο
γή του
ΟΠΣΕΡΓΟΡΑ
ΜΑ στην
ηλεκτρονι
κή
αποθήκευσ
η
δεδομένων
δεικτών &
αποστολή
στην ΕΕ.

30 Απρ
2016

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των
στατιστικών δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη
δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών
δεδομένων.

Αναβάθμι
ση του
διαδικτυακ
ού τόπου
www.anap
tyxi.gov.gr
/

30 Απρ
2016

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

ΕΥ ΟΠΣ

Αριθ.

false

ΕΥ ΟΠΣ – ΜΟΔ
ΑΕ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

180
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EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των
στατιστικών δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη
δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών
δεδομένων.

Ενσωμάτω
ση στο
ΣΔΕ και το
νόμο
ΕΣΠΑ,
σχετικών
αναφορών
δημοσίευσ
ηςσωρευτικώ
ν
δεδομένων
δεικτών.

30 Απρ
2016

ΕΥΘΥ, σε
συνεργασία με την
ΕΥΣΣΑΑΠ/Μονάδ
α Β’

Αριθ.

false

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των
στατιστικών δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη
δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών
δεδομένων.

Ρυθμίσεις
για τη
δημοσιοπο
ίηση των
Ετήσιων
Εκθέσεων
προόδου
των ΕΠ
στις
ιστοσελίδε
ς των ΕΥΔ
& ΕΣΠΑ

30 Απρ
2015

ΕΥΣΣΑΑΠ/
ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αριθ.

false

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα

3 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την
επιλογή δεικτών αποτελεσμάτων για κάθε
πρόγραμμα, παρέχοντας πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο επιλογής των
δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται
από το πρόγραμμα.

Ανάλυση
αν η
επιλογή
των
δεικτών
αποτελέσμ
ατος
αντανακλά
την
επιλογή
των
δράσεων

31 Δεκ 2014

Διαχειριστικές
Αρχές & Ομάδες
Σχεδιασμού
Προγράμματος των
ΕΠ (βάσει των
εκθέσεων των εκ
των προτέρων
αξιολόγησης)

Αριθ.

false

181

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

πολιτικής
(ex ante
αξιολόγησ
η)

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη
θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες.

1. Επιλογή
σημαντικώ
ν δεικτών
αποτελέσμ
ατος με
τιμές
βάσης και
στόχου για
κάθε ΕΠ
και
εισαγωγή
στην
SFC2014

30 Απρ
2015

Διαχειριστικές
Αρχές & Ομάδες
Σχεδιασμού
Προγράμματος των
ΕΠ

Αριθ.

false

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη
θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες.

Δείκτης
.Τ1386 Κάλυψη
έλλειψης
τιμής
βάσης και
στόχου με
σχέδιο
δράσης.

31 Μαρ
2015

Διαχειριστική
Αρχή του ΕΠ
Κεντρικής
Μακεδονίας

Αριθ.

false

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που

4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη
θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες.

Ενέργειες
επικαιροπο
ίησης ή
εξειδίκευσ
ης
εθνικών
τιμών

31 Δεκ 2015

ΕΥΣΣΑΑΠ σε
συνεργασία με τις
Διαχειριστικές
Αρχές των
Προγραμμάτων και
φορείς που τηρούν
στατιστικά –

Αριθ.

false

182

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

στόχουβάσης σε
περιφερεια
κό επίπεδο

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

διοικητικά
δεδομένα

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

5 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την
τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων για
κάθε δείκτη: σταθερότητα και στατιστική
επικύρωση, σαφήνεια της κανονιστικής
ερμηνείας, ανταπόκριση στην πολιτική,
έγκαιρη συλλογή δεδομένων.

Ολοκλήρω
ση των
εκθέσεων
της εκ των
προτέρων
αξιολόγησ
ης
(αξιολόγη
ση
κριτηρίων
ποιότητας
δεικτών).

20 Ιουλ
2014

Ομάδες
Σχεδιασμού
Προγράμματος των
ΕΠ και
Διαχειριστικές
Αρχές

Αριθ.

false

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

6 - Υφίστανται διαδικασίες που
διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα
περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό
σύστημα δεικτών.

Ανάπτυξη
πλαισίου
συλλογής
δεδομένων
για τη
διενέργεια
αξιολογήσ
εων
επιπτώσεω
ν.

30 Απρ
2016

ΕΥΣΣΑΑΠ &
ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ.

false

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η

6 - Υφίστανται διαδικασίες που
διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα
περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό

Περιγραφή
μεθόδου
ανάπτυξης
υποσυστήμ

30 Απρ
2016

ΕΥΣΣΑΑΠ και
ΕΥΣΕΚΤ με τη
συνεργασία της ΕΥ
ΟΠΣ και των

Αριθ.

false
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

σύστημα δεικτών.

ατος
δεικτών,
σύμφωνα
με το
αρ.125.3.a.
i Καν. ΕΚ
1303/2013.

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Διαχειριστικών
Αρχών των
Προγραμμάτων

184

EL

Πίνακας 15: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη
μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

1. Ενεργός
συμμετοχή
των
ενδιαφερό
μενων
μερών. (Εν
εξελίξει)

31 Μαρ
2015

ΓΓΕΤ

Αριθ.

false

T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη
μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

2. Επιλογή
προτεραιοτ
ήτων
ευφυούς
εξειδίκευσ
ης

15 Ιαν 2015

ΓΓΕΤ

Αριθ.

false

T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη
μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

3.
Ολοκλήρω
ση της
στρατηγικ
ής
ευφυούς
εξειδίκευσ
ης σε
περιφερεια
κό επίπεδο

28 Φεβ 2015

Περιφέρεια ΚΜ

Αριθ.

false

T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη
μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

4. Δομές
και
μηχανισμο
ί για την
παρακολού
θηση της
διαδικασία

31 Ιαν 2015

ΓΓΕΤ Περιφέρειες

Αριθ.

false

185

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ς της
επιχειρημα
τικής
ανακάλυψ
ης

T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη
μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

5. Τελική
διαμόρφω
ση εθνικής
στρατηγικ
ής RIS3

31 Μαϊ 2015

ΓΓΕΤ

Αριθ.

false

T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη
μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

3 - προβλέπει μέτρα για την τόνωση των
ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&ΤΑ·

Επεξεργασ
ία των
προτάσεων
που
υποβλήθηκ
αν στο
πλαίσιο
της
διαβούλευ
σης καθως
και των
αποτελεσμ
ατων της
μελέτης
και της
swot
analysis
ανα τομέα
και
ενσωμάτω
ση τους
στο τελικό
κείμενο
της RIS3

15 Ιαν 2015

Περιφέρεια ΚΜ

Αριθ.

false

186

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη
μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

4 - περιλαμβάνει μηχανισμό
παρακολούθησης.

Ανάπτυξη
συστήματο
ς
παρακολού
θησης

15 Ιαν 2015

Περιφέρεια ΚΜ

Αριθ.

false

T01.2 - Υποδομές έρευνας και
καινοτομίας. Η ύπαρξη πολυετούς
σχεδίου προϋπολογισμού και
ιεράρχησης προτεραιοτήτων για τις
επενδύσεις.

1 - Έχει εγκριθεί ένα ενδεικτικό πολυετές
σχέδιο προϋπολογισμού και ιεράρχησης
των προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις το
οποίο συνδέεται με τις προτεραιότητες της
Ένωσης και, κατά περίπτωση, με το
Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ
Ερευνητικών Υποδομών-ESFRI.

Παρακολο
ύθηση,
έλεγχος
και
επικύρωση
της
επιλογής
των
προτεραιοτ
ήτων

20 Φεβ 2015

Γενική Γραμματεία
Έρευνας και
Τεχνολογίας

Αριθ.

false

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των
δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή
παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με τον
πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού
θεματολογίου για την Ευρώπη·

1.

31 Μαρ
2015

ΓΓΤΤ

Αριθ.

false

Εξειδίκε
υση /
ιεράρχηση/
ποσοτικοπ
οίηση
κατηγοριώ
ν
παρεμβάσε
ων σε
συνάρτηση
με
υποβληθέν
τα ΕΠ
λαμβάνοντ
ας υπόψη
τις RIS
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Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των
δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή
παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με τον
πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού
θεματολογίου για την Ευρώπη·

2.
Επικαιροπ
οίηση
συστήματο
ς δεικτών
για τη
μέτρηση
προόδου
στο
ανωτέρω 1

31 Μαρ
2015

ΓΓΤΤ

Αριθ.

false

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των
δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή
παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με τον
πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού
θεματολογίου για την Ευρώπη·

3.

31 Μαρ
2015

ΓΓΤΤ / ΓΓ ΕΣΠΑ

Αριθ.

false

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

1.

31 Ιαν 2015

ΓΓΤΤ

Αριθ.

false

Κατάρτι
ση
διυπουργικ
ού
Μνημονίο
υ

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Θεσμοθέ
τηση
κεντρικής
δομής
ενιαίου
συντονισμ
ού
πολιτικής
και
υλοποίηση
ς δράσεων
ΤΠΕ
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EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

2.

31 Μαρ
2015

ΓΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ

Αριθ.

false

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

3.

31 Μαρ
2015

ΓΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ

Αριθ.

false

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

4.

31 Μαρ
2015

ΓΓΤΤ

Αριθ.

false

Ενσωμάτ
ωση των
προτεινόμε
νων
μέτρων
στο
Σύστημα
Διαχείριση
ς και
Ελέγχου
των ΕΠ
2014 2020
Καταγρα
φή των
αρμοδιοτή
των των
εμπλεκόμε
νων
φορέων
και
υπηρεσιών
, των
μηχανισμώ
ν
υλοποίηση
ς και των
δυνητικών
δικαιούχω
ν
Θεσμοθέ
τηση
απλοποιημ
ένου
πλαισίου
υλοποίηση
ς έργων

189

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΤΠΕ

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από
πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

1.Έναρξη
υλοποίηση
ς μελέτης

30 Οκτ 2014

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική
Υπηρεσία
Επιθεωρητών
Ενέργειας
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ.

false

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από
πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

2.
Εκπόνηση
μελέτης

30 Απρ 2015

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική
Υπηρεσία
Επιθεωρητών
Ενέργειας
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ.

false

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από
πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

3.

31 Μαϊ 2015

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική
Υπηρεσία
Επιθεωρητών
Ενέργειας
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ.

false

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων

4.

30 Σεπ 2015

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,

Αριθ.

false

Αποστολ
ή Μελέτης
στην ΕΕ
(ΓΔ
Ενέργειας)
–
Διαβούλευ
ση/διαπρα
γμάτευση
με την ΕΕ
Τροποπο

190

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

ίηση
ΚΕΝΑΚ
(εφόσον
απαιτείται)

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από
πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

1.
Ανάθεση
Μελέτης

30 Απρ 2014

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από
πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

2.

30 Ιουν
2014

Εκπόνησ
η μελέτης
εκ μέρους
του
αναδόχου
Ορόσημα:
Σχέδιο
μελέτης
1/9/2014
Τελική
μελέτη
έκθεση
2/11/2014

EL

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) –
Γενική Γραμματεία
Ενέργειας καιι
Κλιματικής
ΑλλαγήςΔιεύθυνση
Αποδοτικής
Χρήσης και
Εξοικονόμησης
Ενέργειας

Αριθ.

false

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) –
Γενική Γραμματεία
Ενέργειας καιι
Κλιματικής
ΑλλαγήςΔιεύθυνση
Αποδοτικής
Χρήσης και
Εξοικονόμησης
Ενέργειας.

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική
Υπηρεσία
Επιθεωρητών
Ενέργειας
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από
πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

3.

17 Νοε 2014

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) –
Γενική Γραμματεία
Ενέργειας καιι
Κλιματικής
ΑλλαγήςΔιεύθυνση
Αποδοτικής
Χρήσης και
Εξοικονόμησης
Ενέργειας

Αριθ.

false

31 Δεκ 2014

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) –
Γενική Γραμματεία
Ενέργειας καιι
Κλιματικής
ΑλλαγήςΔιεύθυνση
Αποδοτικής
Χρήσης και
Εξοικονόμησης
Ενέργειας

Αριθ.

false

30 Ιουν
2015

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων

Αριθ.

false

Παραλα
βή μελέτης
Ορόσημα :
Παραλαβή
σχεδίου
μελέτης
13/10/201
4
Παραλαβή
τελικής
μελέτης
έκθεσης
17/11/201
4

EL

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από
πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

4.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους
χρήστες για αποδοτική χρήση των

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ,
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος

1.
Διαμόρφω
ση
πρότασης

Αποστολ
ή
στρατηγικ
ού
σχεδιασμο
ύ στην ΕΕ

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Γνωμοδοτική

192

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

της
τιμολογιακ
ής
πολιτικής
στον τομέα
ύδρευσης

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους
χρήστες για αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ,
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος
στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

2.
Διαμόρφω
ση της
τιμολογιακ
ής
πολιτικής
στις λοιπές
χρήσεις
ύδατος

31 Δεκ 2015

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους
χρήστες για αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ,
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος
στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

3.
Συγκρότησ
η της
Γνωμοδοτι
κής
Επιτροπής
Υδάτων

30 Ιουν
2015

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους
χρήστες για αποδοτική χρήση των

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ,
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος

4.
Διαβούλευ
ση επί της
πρότασης

31 Μαρ
2016

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αριθ.

false

ΥΠΕΚΑ
(Απαιτείται
Απόφαση
Υπουργού)

Αριθ.

false

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Επιτροπή Υδάτων

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων
(Εισήγηση)
Εθνική Επιτροπή
Υδάτων (Απόφαση
έγκρισης)

Γνωμοδοτική
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

τιμολογιακ
ής
πολιτικής
με τη
Γνωμοδοτι
κή
Επιτροπή
Υδάτων
και με
Φορείς.

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Επιτροπή Υδάτων

Ορόσημα :
30/9/2015
για την
ύδρευση
και
31/3/2016
για τις
λοιπές
χρήσεις
ύδατος

EL

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους
χρήστες για αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ,
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος
στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

5. Τελική
διαμόρφω
ση και
έγκριση
της
τιμολογιακ
ής
πολιτικής
για την
ύδρευση

30 Απρ 2016

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ,
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη

6. Τελική
διαμόρφω
ση και

30 Σεπ 2016

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων
(Εισήγηση)
Εθνική Επιτροπή
Υδάτων (Απόφαση
έγκρισης)

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

χρήστες για αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος
στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

έγκριση
της
τιμολογιακ
ής
πολιτικής
για τις
λοιπές
χρήσεις
ύδατος

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους
χρήστες για αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

2 - Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού για την περιοχή
λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το
άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

1.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους
χρήστες για αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

2 - Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού για την περιοχή
λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το
άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

2.2ος
κύκλος
των
Σχεδίων
Διαχείριση
ς για τα
υδατικά
διαμερίσμ
ατα

31 Δεκ 2015

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

Έγκριση
ΕΣΔΑ

15 Μαρ
2015

Ολοκλήρ
ωση και
έγκριση
των
Σχεδίων
Διαχείριση
ς για το
Υδατικό
Διαμέρισμ
α ……

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

(Εισήγηση)
Εθνική Επιτροπή
Υδάτων (Απόφαση
έγκρισης)

31 Μαρ
2015

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων
Εθνική Επιτροπή
Υδάτων

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων
Εθνική Επιτροπή
Υδάτων

ΠΕΚΑ / Διεύθυνση
προστασίας
βιοποικιλότητας,
εδάφους &
διαχείρισης
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

EL

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

αποβλήτων/ Τμήμα
Αστικών,
Βιομηχανικών &
Συναφών
Αποβλήτων

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

Έγκριση
ΠΕΣΔΑ
(σταδιακά)

30 Σεπ 2015

Αρμόδιοι για την
εκπόνηση και
υλοποίηση των
ΠΕΣΔΑ είναι οι
Περιφερειακοί
ΦΟΔΣΑ του Ν.
4071/2012 ή,
εφόσον αυτοί δεν
υπάρχουν ή δεν
λειτουργούν, οι
οικείες
Περιφέρειες,
κατόπιν
διαπιστωτικής
πράξης του ΓΓ
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης

Αριθ.

false

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

Διενέργεια
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
ΕΣΔΑ
Δημόσια
Διαβούλευ
ση Ενσωμάτω
ση
παρατηρή
σεων στον
ΕΣΔΑ

28 Φεβ 2015

Διενέργεια
Στρατηγικής
Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης ΕΣΔΑ
Δημόσια
Διαβούλευση Ενσωμάτωση
παρατηρήσεων
στον ΕΣΔΑ

Αριθ.

false

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το

Διενέργεια
Στρατηγικ

15 Σεπ 2015

Αρμόδιοι για την
εκπόνηση και

Αριθ.

false

196

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
ΠΕΣΔΑ
Δημόσια
Διαβούλευ
ση Ενσωμάτω
ση
παρατηρή
σεων
στους
ΠΕΣΔΑ
(σταδιακά)

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

Εκπόνηση
μελέτης
αναθεώρη
σης 12
ΠΕΣΔΑ (
το ΠΕΣΔΑ
της
Κρήτης
εγκρίθηκε
το 2013)
(σταδιακά)

30 Ιουν
2015

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

Ολοκλήρω
ση της
εκπόνησης
της
μελέτης
του
Εθνικού
Σχεδιασμο

31 Οκτ 2014

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αρμόδιοι για την
εκπόνηση και
υλοποίηση των
ΠΕΣΔΑ είναι οι
Περιφερειακοί
ΦΟΔΣΑ του Ν.
4071/2012 ή,
εφόσον αυτοί δεν
υπάρχουν ή δεν
λειτουργούν, οι
οικείες
Περιφέρειες,
κατόπιν
διαπιστωτικής
πράξης του ΓΓ
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης

Αριθ.

false

ΥΠΕΚΑ /
Διεύθυνση
προστασίας
βιοποικιλότητας,
εδάφους &
διαχείρισης
αποβλήτων/ Τμήμα
Αστικών,

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

υλοποίηση των
ΠΕΣΔΑ είναι οι
Περιφερειακοί
ΦΟΔΣΑ του Ν.
4071/2012 ή,
εφόσον αυτοί δεν
υπάρχουν ή δεν
λειτουργούν, οι
οικείες
Περιφέρειες,
κατόπιν
διαπιστωτικής
πράξης του ΓΓ
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
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Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

ύ
Διαχείριση
ς
Αποβλήτω
ν (ΕΣΔΑ)

EL

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Βιομηχανικών &
Συναφών
Αποβλήτων

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

3 - Η ύπαρξη προγραμμάτων για την
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων,
όπως ορίζει το άρθρο 29 της οδηγίας
2008/98/ΕΚ·

Έγκριση
Προγράμμ
ατος
Πρόληψης

31 Δεκ 2014

ΥΠΕΚΑ /
Διεύθυνση
Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού,
Τμήμα Διαχείρισης
Στερεών
Αποβλήτων

Αριθ.

false

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

4 - Έχουν θεσπισθεί τα αναγκαία μέτρα για
την επίτευξη των στόχων της
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση
και ανακύκλωση έως το 2020 σύμφωνα με
το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας
2008/98/ΕΚ.

Υιοθέτηση
αναγκαίων
μέτρων για
την
επίτευξη
του στόχου
της
επαναχρησ
ιμοποίηση
ς και
ανακύκλω
σης έως το
2020

30 Σεπ 2015

ΥΠΕΚΑ /
Διεύθυνση
Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού,
Τμήμα Διαχείρισης
Στερεών
Αποβλήτων για
Εθνικά Μέτρα
Περιφερειακοί
ΦΟΔΣΑ ή
Περιφέρειες, για
Περιφερειακά
Μέτρα

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης
και καθορίζει:

1.

19 Μαϊ 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή

2.

20 Νοε 2014

EΔΑ

Αριθ.

false

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)
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Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης
και καθορίζει:

Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης
και καθορίζει:

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης
και καθορίζει:

4.

24 Νοε 2014

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

1.

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου

19 Μαϊ 2014

(EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

20 Νοε 2017

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

2.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

4.

28 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό

1.

19 Μαϊ 2014

EΔΑ

Αριθ.

false

Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ
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Ληφθέντα
μέτρα

συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

2.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Παρατηρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

20 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

4.

28 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων
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EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις·

1.

19 Μαϊ 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις·

20 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις·

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός

4 - δευτερογενείς συνδέσεις·

4.

28 Νοε 2014

EΔΑ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

EL

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)
2.
Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

202

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

1.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

2.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

19 Μαϊ 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

20 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)
Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

203

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

4.

28 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα
των ενδιάμεσων φορέων και των
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

2.
Ολοκλήρω
ση μέτρων
για την
εξασφάλισ
η της
ικανότητας
των
δικαιούχω
ν

28 Φεβ 2015

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα
των ενδιάμεσων φορέων και των
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

1.
Ολοκλήρω
ση μελέτης

24 Ιαν 2015

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ.

false

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη

1.

19 Μαϊ 2014

EΔΑ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

EL

Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

204

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις
μεταφορές ειδικού τμήματος για την
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά
στοιχεία ενεργητικού, τη
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία
ικανοτήτων.

των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο
πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως
καθορίζεται ανωτέρω, η οποία
συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις
για τη διενέργεια στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων
το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό
πλαίσιο)·

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις
μεταφορές ειδικού τμήματος για την
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά
στοιχεία ενεργητικού, τη
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία
ικανοτήτων.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη
των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο
πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως
καθορίζεται ανωτέρω, η οποία
συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις
για τη διενέργεια στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων
το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό
πλαίσιο)·

2.

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις
μεταφορές ειδικού τμήματος για την
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο) το οποίο

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη
των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο
πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως
καθορίζεται ανωτέρω, η οποία
συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις
για τη διενέργεια στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

20 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

205

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά
στοιχεία ενεργητικού, τη
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία
ικανοτήτων.

το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό
πλαίσιο)·

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις
μεταφορές ειδικού τμήματος για την
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά
στοιχεία ενεργητικού, τη
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία
ικανοτήτων.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη
των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο
πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως
καθορίζεται ανωτέρω, η οποία
συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις
για τη διενέργεια στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων
το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό
πλαίσιο)·

4.

28 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις
μεταφορές ειδικού τμήματος για την
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά
στοιχεία ενεργητικού, τη
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία
ικανοτήτων.

2 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα
των ενδιάμεσων φορέων και των
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

1.

24 Ιαν 2015

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ.

false

Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

Ολοκλήρ
ωση
μελέτης

206

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις
μεταφορές ειδικού τμήματος για την
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά
στοιχεία ενεργητικού, τη
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία
ικανοτήτων.

2 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα
των ενδιάμεσων φορέων και των
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

2.
Ολοκλήρω
ση μέτρων
για την
εξασφάλισ
η της
ικανότητας
των
δικαιούχω
ν

28 Φεβ 2015

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ.

false

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές,
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις
και τις υποδομές αερολιμένων στο
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια
μεταφορών, το οποίο:

1.

19 Μαϊ 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές,
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις
και τις υποδομές αερολιμένων στο
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια

2.

20 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο

207

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

μεταφορών, το οποίο:

ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές,
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις
και τις υποδομές αερολιμένων στο
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια
μεταφορών, το οποίο:

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές,
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις
και τις υποδομές αερολιμένων στο
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια
μεταφορών, το οποίο:

4.

28 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

208

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

1.

19 Μαϊ 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

2.

20 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

EL

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

209

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

4.

28 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

EL

Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

210

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό
πλαίσιο)·

1.

19 Μαϊ 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό
πλαίσιο)·

2.

20 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

Αριθ.

false

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

(ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

211

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

πλαίσιο)·

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό
πλαίσιο)·

4.

28 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις

4 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα
των ενδιάμεσων φορέων και των
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

1.
Ολοκλήρω
ση μελέτης

24 Ιαν 2015

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ.

false

Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

212

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

4 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα
των ενδιάμεσων φορέων και των
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

2.

28 Φεβ 2015

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ.

false

T08.5 - Προσαρμογή των
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και
των επιχειρηματιών στις αλλαγές: Η
ύπαρξη πολιτικών που διευκολύνουν
την πρόβλεψη και τη σωστή
διαχείριση των αλλαγών και των
αναδιαρθρώσεων.

2 - Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέσα που
υποστηρίζουν τους κοινωνικούς εταίρους
και τις δημόσιες αρχές ώστε να
αναπτύσσουν και να παρακολουθούν
προληπτικές πολιτικές σε σχέση με τις
αλλαγές και τις αναδιαρθρώσεις
περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων μέτρα: που
βοηθούν στην προετοιμασία και τη
διαχείριση των διαδικασιών
αναδιάρθρωσης.

1.Μέτρα
προετοιμα
σίας και
διαχείριση
ς της
διαδικασία
ς
αναδιάρθρ
ωσης

31 Δεκ 2015

Εθνικό Ινστιτούτο
Εργασίας και
Ανθρώπινου
Δυναμικού
(ΕΙΕΑΔ)

Αριθ.

false

T08.5 - Προσαρμογή των

2 - Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέσα που

2.Μέτρα

30 Σεπ 2014

Διεύθυνση

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

EL

Ολοκλήρ
ωση
μέτρων για
την
εξασφάλισ
η της
ικανότητας
των
δικαιούχω
ν
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EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

εργαζομένων, των επιχειρήσεων και
των επιχειρηματιών στις αλλαγές: Η
ύπαρξη πολιτικών που διευκολύνουν
την πρόβλεψη και τη σωστή
διαχείριση των αλλαγών και των
αναδιαρθρώσεων.

υποστηρίζουν τους κοινωνικούς εταίρους
και τις δημόσιες αρχές ώστε να
αναπτύσσουν και να παρακολουθούν
προληπτικές πολιτικές σε σχέση με τις
αλλαγές και τις αναδιαρθρώσεις
περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων μέτρα: που
βοηθούν στην προετοιμασία και τη
διαχείριση των διαδικασιών
αναδιάρθρωσης.

εξατομικευ
μένης
υποστήριξ
ης
εργαζομέν
ων

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

1.
Εκπόνηση
και
ολοκλήρω
ση του
Εθνικού
Στρατηγικ
ού
Πλαισίου
Πολιτικής
για τη
μείωση της
φτώχειας

31 Δεκ 2014

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

2.
Εξειδίκευσ
η
Περιφερει
ακών
Στρατηγικ
ών
Σχεδίων
Κοινωνική
ς Ένταξης

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

3.
Συνεργασί
α με
ΕΛΣΤΑΤ/
ΕΥΣΕΚΤ/
ΕΥΣΣΑΑ
Π για

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false

31 Μαρ
2015

Αρμόδια υπηρεσία
της Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας

Αριθ.

false

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΑπασχόλησηςΥπουργείο
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Πρόνοιας
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EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

απασχόληση.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

διαμόρφω
ση
επαρκούς
βάσης
στοιχείων
&
ανάπτυξης
δεικτών

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

4.
Διασύνδεσ
η
διαθέσιμω
ν οικείων
πληροφορι
ακών
συστημάτ
ων και
βάσεων
δεδομένων

31 Δεκ 2014

Οικείες
Περιφέρειες Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ.

false

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα
στη φροντίδα της κοινότητας·

1.
Εκπόνηση
και
ολοκλήρω
ση του
Εθνικού
Στρατηγικ
ού
Πλαισίου
Πολιτικής
για τη
μείωση της
φτώχειας

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα
στη φροντίδα της κοινότητας·

2.
Εξειδίκευσ
η
Περιφερει
ακών
Στρατηγικ
ών

31 Μαρ
2015

Αρμόδια υπηρεσία
της Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας

Αριθ.

false
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EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

απασχόληση.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Σχεδίων
Κοινωνική
ς Ένταξης

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα
στη φροντίδα της κοινότητας·

3.
Συνεργασί
α με
ΕΛΣΤΑΤ/
ΕΥΣΕΚΤ/
ΕΥΣΣΑΑ
Π για
διαμόρφω
ση
επαρκούς
βάσης
στοιχείων
&
ανάπτυξης
δεικτών

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα
στη φροντίδα της κοινότητας·

4.
Διασύνδεσ
η
διαθέσιμω
ν οικείων
πληροφορι
ακών
συστημάτ
ων και
βάσεων
δεδομένων

31 Δεκ 2014

Οικείες
Περιφέρειες Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ.

false

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση
και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

1.
Εκπόνηση
και
ολοκλήρω
ση του
Εθνικού
Στρατηγικ
ού
Πλαισίου
Πολιτικής

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false
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EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

για τη
μείωση της
φτώχειας

EL

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση
και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

2.
Εξειδίκευσ
η
Περιφερει
ακών
Στρατηγικ
ών
Σχεδίων
Κοινωνική
ς Ένταξης

31 Μαρ
2015

Αρμόδια υπηρεσία
της Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας

Αριθ.

false

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση
και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

3.
Συνεργασί
α με
ΕΛΣΤΑΤ/
ΕΥΣΕΚΤ/
ΕΥΣΣΑΑ
Π για
διαμόρφω
ση
επαρκούς
βάσης
στοιχείων
&
ανάπτυξης
δεικτών

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση
και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

4.
Διασύνδεσ
η
διαθέσιμω
ν οικείων
πληροφορι
ακών
συστημάτ
ων και
βάσεων
δεδομένων

31 Δεκ 2014

Οικείες
Περιφέρειες Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ.

false
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EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T09.2 - Υφίσταται εθνικό στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των
Ρομά.

4 - στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
δραστικές μέθοδοι παρακολούθησης για
την αξιολόγηση του αντικτύπου που έχουν
οι δράσεις ένταξης των Ρομά και
μηχανισμός επανεξέτασης για την
προσαρμογή της στρατηγικής·

1.
Ολοκλήρω
ση δράσης
«Οργάνωσ
η της
Παρακολο
ύθησης
των
Κοινωνικώ
ν
Πολιτικών
»

31 Δεκ 2015

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα.

3 - μέτρα για την αύξηση της
αποδοτικότητας στον τομέα της υγείας
μέσω της ανάπτυξης μοντέλων παροχής
υπηρεσιών και υποδομών·

1.
Ολοκλήρω
ση έργου
«Πρόγραμ
μα
Υποστήριξ
ης των
Μεταρρυθ
μίσεων
στον τομέα
της Υγείας
20132015»

31 Δεκ 2015

Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής του
Υπουργείου Υγείας
(ΕΥΤΥΚΑ)

Αριθ.

false

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα.

3 - μέτρα για την αύξηση της
αποδοτικότητας στον τομέα της υγείας
μέσω της ανάπτυξης μοντέλων παροχής
υπηρεσιών και υποδομών·

2.
Ολοκλήρω
ση έργου
για τη
συγκρότησ
η&
λειτουργία
Μηχανισμ
ού
Υποστήριξ
ης για την
ΠΦΥ &
τον
ΕΟΠΥΥ

30 Απρ 2016

Δ/νση Προμηθειών
του Υ.Υ

Αριθ.

false
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Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα.

4 - σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου.

1.
Σύσταση
Δ/νσης
Στρατηγικ
ού
Σχεδιασμο
ύ

31 Δεκ 2014

Γενική Γραμματεία
Υπουργείου Υγείας

Αριθ.

false

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα.

4 - σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου.

2.
Σχεδιασμό
ς&
υλοποίηση
συστήματο
ς
παρακολού
θησης του
Μνημονίο
υ
Συνεργασί
ας για τη
Ψυχική
Υγεία

31 Δεκ 2015

Δ/νση Ψυχικής
Υγείας

Αριθ.

false

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα.

4 - σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου.

3.
Ανάπτυξη
συστήματο
ς
παρακολού
θησης
υλοποίηση
ς
μεταρρυθμ
ίσεων στο
πλαίσιο
του
«Health in
Action»

30 Ιουν
2015

Γενική Γραμματεία
Υπουργείου Υγείας

Αριθ.

false
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Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ ΆΡΘΡΟ
101 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Η) ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
10.1. Μεγάλα έργα
Πίνακας 12: Μεγάλα έργα
Έργο

CCI

Βελτίωση/αναβάθμιση
2015GR16CFMP001
της Δυτικής Εσωτερικής
Περιφερειακής Οδού
Θεσσαλονίκης από
πέρας κόμβου Κ16
(Λαχαναγορά) έως
κόμβο Κ5 (Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου)

EL

Κατάσταση του
μεγάλου έργου

Προγραμματίζε
ται
κοινοποίηση/υ
ποβολή στην
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Συνολικές
επενδύσεις

83.000.000,00

Συνολικό
επιλέξιμο κόστος

Προγραμματιζ
όμενη
ημερομηνία
κοινοποίησης/υ
ποβολής

81.600.000,00 3ο τρίμηνο
2015

Ημερομηνία
σιωπηρής
συμφωνίας/έγκ
ρισης από την
Επιτροπή

Προγραμματισ
μένη έναρξη
υλοποίησης
(έτος, τρίμηνο)

Προβλεπόμενη
ημερομηνία
περάτωσης

1ο τρίμηνο
2016

4ο τρίμηνο
2016

Άξονας
προτεραιότητας/Επενδυτι
κές προτεραιότητες

220

Τρέχουσα
κατάσταση
υλοποίησης Οικονομική
πρόοδος (%
δαπανών που
έχουν
πιστοποιηθεί
στην Επιτροπή
σε σύγκριση με
το συνολικό
επιλέξιμο
κόστος)

Τρέχουσα
κατάσταση
υλοποίησης φυσική πρόοδος
Κύριο στάδιο
υλοποίησης του
έργου

Κύριες εκροές

Ημερομηνία
υπογραφής της
πρώτης σύμβασης
εργασιών

0,00

Προχωρημένο
στάδιο κατασκευής

Το προτεινόμενο έργο
26 Ιουν 2013
αφορά στην
βελτίωση/αναβάθμιση
της υφιστάμενης
Δυτικής Εσωτερικής
Περιφερειακής (ΔΕσΠ)
Οδού της Θεσ/νίκης σε
μήκος περίπου 6χλμ. Η
ΔΕσΠ έχει εξάιχνη
διατομή (τρεις λωρίδες
κυκλοφορίας ανά
κατεύθυνση χωρίς ΛΕΑ)
και κεντρική νησίδα. Η
διασταύρωση της ΔΕσΠ
με τις κάθετες οδούς
πραγματοποιείται μέσω
ισόπεδων κόμβων με
φωτεινή σηματοδότηση.
Με το προτεινόμενο
έργο πραγματοποιείται η
βελτίωση/αναβάθμιση
της οδού μέσω της
κατάργησης των
σηματοδοτούμενων
ισόπεδων κόμβων και
της δημιουργίας πέντε
ανισόπεδων κόμβων.
Στόχος είναι η αύξηση
της κυκλοφοριακής
ικανότητας της οδού
εξασφαλίζοντας την
συνεχή ροή των
οχημάτων και
βελτιώνοντας τις
συνθήκες οδικής

Παρατηρήσεις

Η ΠΡΑΞΗ ΕΊΝΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΕΣΠΑ 20072013. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ Α' ΚΑΙ Β'.

EL

ασφάλειας.

EL
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και
μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.
Τίτλος: «Βελτίωση / Αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού
Θεσσαλονίκης από Πέρας Κόμβου Κ16 (Λαχαναγορά) έως Κόμβο Κ5 (Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου)».
Η πράξη είναι τμηματοποιημένη (phasing) με το ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η εκτίμηση του προϋπολογισμού της Φάσης Β΄ ανέρχεται σε 83,0 εκ. €
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, εκ των οποίων 81,6 εκ. € είναι επιλέξιμα.
Ο φορέας υλοποίησης είναι η ΑΕ Εγνατία Οδός.
Το συνολικό φυσικό αντικείμενο της πράξης, ως συνέργεια των δύο Φάσεων Α΄ και Β΄,
έχει ως εξής:
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην βελτίωση/αναβάθμιση της υφιστάμενης Δυτικής
Εσωτερικής Περιφερειακής (ΔΕσΠ) Οδού της Θεσ/νίκης σε μήκος περίπου 6χλμ. Η
ΔΕσΠ έχει εξάιχνη διατομή (τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση χωρίς ΛΕΑ)
και κεντρική νησίδα. Η διασταύρωση της ΔΕσΠ με τις κάθετες οδούς πραγματοποιείται
μέσω ισόπεδων κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση. Με το προτεινόμενο έργο
πραγματοποιείται η βελτίωση/αναβάθμιση της οδού μέσω της κατάργησης των
σηματοδοτούμενων ισόπεδων κόμβων και της δημιουργίας πέντε ανισόπεδων κόμβων.
Στόχος είναι η αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού εξασφαλίζοντας την
συνεχή ροή των οχημάτων και βελτιώνοντας τις συνθήκες οδικής ασφάλειας.
Τα σημαντικότερα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται είναι:
 Α/Κ 3ης Σεπτεμβρίου, με κατασκευή δύο άνω διαβάσεων των οδών Βέμπο και
3ης Σεπτεμβρίου καθώς και αναβάθμιση των συνδετήριων κλάδων της ΔΕσΠ
 Α/Κ Μαιάνδρου, με υπογειοποίηση της ΔΕσΠ, κατασκευή των συνδετήριων
κλάδων της αρτηρίας και διαμόρφωση κυκλικού κόμβου άνωθεν της ΔΕσΠ
 Α/Κ Μακρυγιάννη, με υπογειοποίηση της ΔΕσΠ, κατασκευή των συνδετήριων
κλάδων της αρτηρίας καθώς και διαμόρφωση δύο κυκλικών ισόπεδων κόμβων
και της συνδετήριας οδού αυτών. Η συνδετήρια οδός υπογειοποιείται
προκειμένου να εξασφαλιστεί ενιαίος χώρος πρασίνου
 Α/Κ Λαγκαδά και Σταυρουπόλεως, με την διέλευση της ΔΕσΠ με νέα γέφυρα
δύο ανεξάρτητων κλάδων άνωθεν των οδών Ωραιοκάστρου και Λαγκαδά
 Α/Κ Κ14 (διασταύρωση της ΔΕσΠ Οδού με την οδό 25ης Μαρτίου), με
υπογειοποίηση της ΔΕσΠ,κατασκευή των συνδετήριων κλάδων της αρτηρίας
και διαμόρφωση κυκλικού κόμβου άνωθεν της ΔΕσΠ
Επίσης προβλέπονται: αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας και κεντρικής νησίδας
(βάσει των νέων προδιαγραφών), ασφαλτοτάπητα σε όλο το μήκος του τμήματος,
κατασκευή κτιρίου Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας, κατασκευή κτιρίου Η/Μ,
παρεμβάσεις στο παράπλευρο και τοπικό δίκτυο κ.α. Στο προτεινόμενο έργο επίσης
περιλαμβάνονται οι απαραίτητες μελέτες, σύμβουλοι, ΟΚΩ, δαπάνες αρχαιολογίας και

EL
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απαλλοτριώσεων.
Η πράξη τελεί υπό υλοποίηση, παρά τις μικρές εκκρεμότητες διαφόρων υποέργων. Τα
κυρίως κατασκευαστικά υποέργα έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2017.
Ως προς το φάκελο μεγάλου έργου, η υποβολή του τελεί υπό την αίρεση του IQR μέσω
της Πρωτοβουλίας Jaspers. Μέχρι την υποβολή του φακέλου στην ΕΕ, η
χρηματοδότηση της πράξης είναι εξασφαλισμένη από εθνικούς πόρους.

EL
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Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του
επιχειρησιακού προγράμματος
Καμία μεταβολή.

EL
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10.2. Κοινά σχέδια δράσης
Πρόοδος
Δεν αφορά το ΕΠ. - Το ΕΠ δεν υλοποιεί κοινά σχέδια δράσης

EL
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Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)
Τίτλος του ΚΣΔ

EL

CCI

Στάδιο
υλοποίησης
του ΚΣΔ

Συνολικό
επιλέξιμο
κόστος

Συνολική δημόσια
στήριξη

Συνεισφορά ΕΠ στο Άξονας
ΚΣΔ
προτεραιότ
ητας

Είδος ΚΣΔ

226

[Προγραμματι
ζόμενη]
υποβολή στην
Επιτροπή

[Προγραμματι [Προγραμματιζό
ζόμενη]
μενη] περάτωση
έναρξη
υλοποίησης

Κύριες εκροές και κύρια
αποτελέσματα

Συνολική
Παρατηρήσεις
επιλέξιμη
δαπάνη που
πιστοποιήθηκε
στην Επιτροπή

EL

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
Δεν αφορά το ΕΠ.

EL
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ΜΕΡΟΣ Β
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013
11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη
των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013]

EL

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ01 - Ενίσχυση της έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της
χρήσης και της ποιότητας των
τεχνολογιών των πληροφοριών και των
επικοινωνιών

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ03 - Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ04 - Υποστήριξη της μετάβασης
προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους
τομείς
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ05 - Προώθηση της προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης
και της διαχείρισης κινδύνων

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος
και προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ07 - Προώθηση των βιώσιμων
μεταφορών και άρση των προβλημάτων
σε βασικές υποδομές δικτύων

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ08 - Προώθηση της βιώσιμης
απασχόλησης υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Α - Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας - ΕΤΠΑ

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας - ΕΚΤ
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Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ

Άξονας προτεραιότητας

ΑΞ12 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ

11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα
για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση
της διάστασης του φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50
παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4
δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους
στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013]

11.5. Role of partners in the implementation of the programme
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12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013
12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που
δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων

12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία
που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας
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13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2016 (ΒΛ. ΣΗΜΕΊΟ 9 ΠΑΡΑΠΆΝΩ).
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2017] ΕΠΙΛΟΓΉ: ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ
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14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΔΕΎΤΕΡΟ ΕΔΆΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΊΑ Α), Β),
Γ), Δ) Ζ) ΚΑΙ Η) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής
ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν
δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, της βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος

14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των
αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να
χρησιμοποιούν τα Ταμεία

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων

14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής
καινοτομίας, κατά περίπτωση

14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών
των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή
στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας,
διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις
περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια
ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών
πόρων
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15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ
ΆΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

EL

235

EL

16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(ΕΠΙΛΟΓΉ ΈΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΌΔΟΥ)ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΉ ΈΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΌΔΟΥ)
Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη.Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του
προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
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17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα
και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν
επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν
συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών των
ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης
(για τους στόχους).
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Έγγραφα
Τίτλος εγγράφου
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Τύπος εγγράφου

Ημερομηνία
εγγράφου

Τοπικό
στοιχείο
αναφοράς

Στοιχείο
αναφοράς της
Επιτροπής
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Αρχεία

Ημερομηνία
αποστολής

Εστάλη από
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