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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

[ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 

ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

2.1. Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το 

αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, με αναφορά 

στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΠ ΚΜ) εμφανίζει εξαιρετική 

εξειδίκευση δράσεων στη λήξη του 2017 (88,9%), αξιοσημείωτη πρόοδο στην έκδοση προσκλήσεων 

(74,9%) και ικανοποιητική πορεία στην ένταξη πράξεων (57,5%). 

Η συμβασιοποίηση των πράξεων ανέρχεται σε 35,9% των δεσμεύσεων του Προγράμματος. Η 

απορρόφηση στη λήξη του 2017 είναι της τάξης του 20,5% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του 

Προγράμματος 

Η κατάσταση ανά ΕΔΕΤ, έχει ως εξής:   

Στην περίπτωση του ΕΤΠΑ καταγράφεται εξαιρετική πρόοδος στην εξειδίκευση δράσεων (98,6%) και 

στην έκδοση προσκλήσεων (82,7%).  Οι εντάξεις ανέρχονται σε 61%, συμβάσεις κυμαίνονται σε 

αναμενόμενα για την χρονική περίοδο επίπεδα (37,1%), όπως και οι πληρωμές (19,5%). 

Αξιόλογη υλοποίηση στην λήξη του 2017 εμφανίζουν οι Άξονες  που υλοποιούν έργα phasing, ήτοι: ο 

Άξονας Προτεραιότητας 7 – «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε 

βασικές υποδομές δικτύων» (εντάξεις 100%, συμβάσεις 70%, πληρωμές 39,8%)  και ο Άξονας 

Προτεραιότητας 9Α -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ) 

(εντάξεις 89%, συμβάσεις 88,2%, πληρωμές 45,2%) . Σημαντικό βαθμό υλοποίησης παρουσιάζει και 

ο  Άξονας Προτεραιότητας 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 

μάθηση, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την 

χαρτογράφηση των αναγκών στο τομέα της εκπαίδευσης και την ιεράρχηση των αναγκών στο πλαίσιο 

της εθνικής στρατηγικής για την μείωση της σχολικής διαφυγής., με εξειδίκευση 100%, εντάξεις 

50,5% και νομικές δεσμεύσεις 23,5% 

Ικανοποιητική υλοποίηση εμφανίζουν οι Άξονες Προτεραιότητας 05- Προώθηση της προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων, με εξειδίκευση 100% και 

εντάξεις στο 57,3 % καθώς και ο Άξονας 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων, με εξειδίκευση στο 100%,  εντάξεις στο 25,4 %, νομικές δεσμεύσεις 6,1 

% και πληρωμές στο 2,4 %. 

Χαμηλή πρόοδο εμφανίζουν: α) Ο Άξονας Προτεραιότητας 01- Ενίσχυση της έρευνας, της 

τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, που, μετά και την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 

όρων ΤO1.1 και ΤΟ1.2 παρουσιάζει εξειδίκευση 35,3 % Οι αρχικές καθυστερήσεις (περίπου 24 

μήνες) στην εκπλήρωση της Αιρεσιμότητας ΤΟ1.2 καθιστούν δυσχερή την ολοκλήρωση των 

προβλεπόμενων έργων ενίσχυσης των δημόσιων ερευνητικών υποδομών επίτευξη των οροσήμων του 

πλαισίου επίδοσης του Άξονα, 

β) Ο Άξονας Προτεραιότητας 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, με εξειδίκευση που ανήλθε στο 51,4 %. Λόγω 

των εκκρεμοτήτων στην επιλογή του ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων είναι πιθανή η αστοχία όσον αφορά 

της επίτευξη των οροσήμων (φυσικός και οικονομικός δείκτης) του πλαισίου επίδοσης του άξονα, 

γ) Ο Άξονας Προτεραιότητας  04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς, με εξειδίκευση στο 89,2 %. 
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Τέλος μηδενική υλοποίηση εμφανίζει ο Άξονας Προτεραιότητας: 3 - Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με την 

επιλογή ΕΦΔ, ήτοι την ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την αποσαφήνιση του νομικού 

πλαισίου σχετικά με την επιλογή του ΕΦΔ. 

Στην περίπτωση του ΕΚΤ καταγράφονται τα εξής αποτελέσματα σε σχέση με τους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες:  εξειδίκευση 50%,  προσκλήσεις 46%, εντάξεις 43%, συμβάσεις 41% 

και πληρωμές 24,6% (τριπλασιασμός σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. 

Σημαντική πρόοδος σημειώνεται στον  Άξονα Προτεραιότητας 9Β  όπου η εξειδίκευση ανήλθε σε 

50,8 %, οι εντάξεις σε 46,8 %, οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 44,4 %  και οι πληρωμές σε 26,6 %. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 – «Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού», εμφανίζει εξειδίκευση 33,9 %. Η χαμηλή επίδοση οφείλεται σε καθυστερήσεις 

στην επιλογή του ΕΦΔ για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων, αλλά και της ολοκλήρωσης της 

εξειδίκευσης των δράσεων που περιλαμβάνονται στις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. 

Αναφορικά με τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις στο Πρόγραμμα και ειδικότερα τις ΟΧΕ ΒΑΑ 

σημειώθηκε η εξής πρόοδος στην υλοποίηση: 

Εντός του 2017 εγκρίθηκαν οι επτά (7) ΣΒΑΑ, ύψους 106,3  εκ. € και εκδόθηκαν οι αποφάσεις 

ορισμού των αντίστοιχων αστικών αρχών ως φορέων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  των σχετικών 

δράσεων. 

Εξειδικεύθηκαν 20 δράσεις ΣΒΑΑ, συνολικού ύψους 73,5 εκ € και εκδόθηκαν πέντε (5) προσκλήσεις 

ύψους 28 εκ. € στους Άξονες Προτεραιότητας 2, 5 και 6 του Προγράμματος 
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας 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 

H εξειδίκευση του Άξονα ανήλθε σε 7,6 εκ. €, ήτοι 35,3 % της συνολικής ΔΔ του Άξονα. 

Δημοσιεύθηκαν 2 προσκλήσεις, αντίστοιχου ύψους: 7,6 εκ. € (62 % της ΔΔ). Η εξειδίκευση 

του Άξονα και οι σχετικές προσκλήσεις αφορούν δράσεις για την Ενίσχυση Δημόσιων 

Ερευνητικών Υποδομών (6,2 εκ €) και για τη Δημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης της 

RIS3 της ΠΚΜ (1,4 εκ €). 

 

Η υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο του Άξονα 01 συνδέεται με την εκπλήρωση των 

Αιρεσιμοτήτων   ΤΟ1.1 περί ύπαρξης Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής RIS3 και 

ΤΟ1.2 περί  ύπαρξης πολυετούς σχεδίου προϋπολογισμού και ιεράρχησης προτεραιοτήτων 

για τις επενδύσεις (Υποδομές  έρευνας και καινοτομίας).  

Η εκπλήρωση της Αιρεσιμότητας ΤΟ1.2 πιστοποιήθηκε στις 21-2-2017, με καθυστέρηση δύο 

(2) περίπου ετών, για λόγους που βρίσκονται πέραν των δυνατοτήτων παρέμβασης της ΕΥΔ 

ΕΠ ΠΚΜ. Η καθυστέρηση που σημειώθηκε μετέθεσε κατά αντίστοιχο διάστημα το χρόνο  

ενεργοποίησης των δράσεων ενίσχυσης των Ερευνητικών Υποδομών που συνεισφέρουν κατά 

100% στον δείκτη CO25 – «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε 

βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων» του πλαισίου επίδοσης του Άξονα 

 

Λόγω των καθυστερήσεων που σημειώθηκαν η επίτευξη του οροσήμου (45 ερευνητές) για το 

2018 καθίσταται αμφίβολη. 

 

ΑΞ02 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και 

της ποιότητας των τεχνολογιών των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών 

Μετά την πιστοποίηση  της εκπλήρωσης της Αιρεσιμότητας 2.1 «Ψηφιακή Ανάπτυξη».(  

 Ares(2017)1566327 - 23/03/2017) κατέστη δυνατή η ενεργοποίηση των δράσεων του Άξονα 

που αφορούν δημόσιες υποδομές και εφαρμογές ΤΠΕ. 

Εξειδικεύθηκαν δύο (2) Δράσεις: 

Δράση 2γ.1: Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς 

στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) άλλων 

πόλεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης, ύψους 624 χιλ. € 

και 



 

EL 9  EL 

Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας 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 

Δράση 2γ.2: Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσι-ους Φορείς, 

ύψους  4,8 εκ € 

 

Οι σχετικές προσκλήσεις αναμένεται να εκδοθούν στις αρχές του 2018. 

 

Καθυστέρηση παρουσιάζεται στην ενεργοποίηση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του Άξονα 

(Επενδυτική Προτεραιότητα 2β) καθώς απαιτείται επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  

Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΦΔ-ΚΕ). η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ βρίσκεται σε αναμονή σχετικής 

νομοθετικής ρύθμισης για την αποσαφήνιση ζητημάτων σχετικών με την επιλογή του ΕΦΔ.  

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί αμέσως η διαδικασία δημοσίευσης των σχετικών 

προσκλήσεων σε περίπτωση επιλογής ΕΦΔ,  η ΔΑ ολοκλήρωσε τη διαδικασία καθορισμού 

του μίγματος πολιτικής και του προσδιορισμού της κατεύθυνσης των ενισχύσεων και προέβη 

σε κατάρτιση προσχεδίου εξειδίκευσης και φακέλου Προσκλήσεων για όλες τις δράσεις ΚΕ 

του Άξονα. 

 

Οι καθυστέρηση στην επιλογή του ΕΦΔ ΚΕ σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες 

δυσλειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη 

διεκπεραίωση των σχετικών προσκτήσεων, καθιστούν αβέβαιη την επίτευξη του οροσήμου 

του δείκτη του Πλαισίου Επίδοσης «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις»  (ορόσημο:15 επιχειρήσεις) 

 

 

ΑΞ03 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Καθυστέρηση παρουσιάζεται στην ενεργοποίηση του Άξονα καθώς για τη διαχείριση των 

δράσεων απαιτείται η επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΦΔ-

ΚΕ). η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ βρίσκεται σε αναμονή σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την 

αποσαφήνιση ζητημάτων σχετικών με την επιλογή του ΕΦΔ.  Προκειμένου να ενεργοποιηθεί 

αμέσως η διαδικασία δημοσίευσης των σχετικών προσκλήσεων σε περίπτωση επιλογής ΕΦΔ,  

η ΔΑ ολοκλήρωσε τη διαδικασία καθορισμού του μίγματος πολιτικής και του προσδιορισμού 

της κατεύθυνσης των ενισχύσεων και προέβη σε κατάρτιση προσχεδίου εξειδίκευσης και 

φακέλου Προσκλήσεων για όλες τις δράσεις ΚΕ του Άξονα. 

 

Οι καθυστέρηση στην επιλογή του ΕΦΔ ΚΕ σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες 
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δυσλειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη 

διεκπεραίωση των σχετικών προσκτήσεων, καθιστούν αβέβαιη την επίτευξη του οροσήμου 

του δείκτη του Πλαισίου Επίδοσης «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις»  (ορόσημο:56 επιχειρήσεις) 

 

 

ΑΞ04 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. €) έχουν εξειδικευτεί από το 2016. Η θεματική αιρεσιμότητα Τ.04.1 εκπληρώθηκε τον 

Ιούλιο 2017 με την δημοσίευση του επικαιροποιημένου ΚΕΝΑΚ στο ΦΕΚ, με ευθύνη του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Απαραίτητη για την εφαρμογή του νέου 

ΚΕΝΑΚ ήταν και η έκδοση Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(ΤΟΤΕΕ), οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ το Νοέμβριο 2017, που αποτελούν τους 

κανόνες / προδιαγραφές για την εφαρμογή του. Τέλος, κρίθηκε απαραίτητη (στη βάση του 

νέου ΚΕΝΑΚ) η επικαιροποίηση του software με το οποίο εκδίδεται το Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο ολοκληρώθηκε στις 27/11/2017. Στη συνέχεια, η 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες διαβούλευσης με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Ενέργειας (οδηγίες για το περιεχόμενο της πρόσκλησης και των κριτηρίων αξιολόγησης, 

σχετικά με κανόνες επιλεξιμότητας, κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και θεσμικό πλαίσιο) 

και την ΕΥΚΕ (διατύπωση γνώμης για το αν οι δράσεις αποτελούν κρατική ενίσχυση και 

παρατηρήσεις επί του σχεδίου Πρόσκλησης) και προέβη στην έκδοση Πρόσκλησης, το 

Μάρτιο 2018. Παρατηρείται σημαντική υστέρηση στους δείκτες υλοποίησης (φυσικούς και 

οικονομικούς) του ΑΠ, η οποία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την υλοποίηση και εντός 

του 2018. 

Στο πλαίσιο του ΑΞ04 περιλαμβάνονται δράσεις π/υ ΔΔ 10,5 εκατ. € που θα υλοποιηθούν 

μέσω του εργαλείου ΟΧΕ ΒΑΑ (ΕΠ 4ε). Εντός του 2017, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ προέβη στην 

έκδοση Πρόσκλησης για δράσεις αστικής κινητικότητας στην περιοχή ΣΒΑΑ της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ύψους 1 εκατ. €. Πέντε επιπλέον Προσκλήσεις, 

συνολικού ύψους 4,1 εκατ. €, εκδόθηκαν στις αρχές του 2018. 

ΑΞ05 Προώθηση της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 

διαχείρισης κινδύνων 

Η Εξειδίκευση του ΑΞ05 ανήλθε σε 84,7 εκ € (ΔΔ) ήτοι 122% του συνολικού του π/υ. 

Εκδόθηκαν 5 Προσκλήσεις εντός του 2017, οι οποίες αφορούσαν δράσεις αντιπλημμυρικής 

προστασίας, δράσεις αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών και την εκπόνηση του 

περιφερειακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Εντάχθηκαν 18 πράξεις 
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εντός του 2017 (σε όλες τις προαναφερόμενες δράσεις), που ανεβάζουν το συνολικό αριθμό 

των ενταγμένων πράξεων στις 23, ύψους 39,7 εκ € (ΔΔ) ήτοι 57,3% του συνολικού π/υ του 

ΑΞ05. Ο ΑΞ05 εμφανίζει στο τέλος του 2017 δαπάνες ύψους 3,9 εκ € (ΔΔ) ήτοι 5,7% του π/υ 

του. 

Μετά την έκδοση της ΥΑ για τις προδιαγραφές των περιφερειακών σχεδίων προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή από το ΥΠΕΝ, η αυτοδέσμευση της εκπόνησης περιφερειακού 

σχεδιασμού για την Κεντρική Μακεδονία εξειδικεύτηκε, προκηρύχθηκε και η σχετική πράξη 

εντάχθηκε στο ΕΠ το 2017. 

Η υστέρηση στις δαπάνες του ΑΠ οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα έργα αντιπλημμυρικής 

προστασίας (που αντιπροσωπεύουν το σημαντικότερο μέρος των πόρων του ΑΠ) εμφανίζουν 

ιδιαίτερα αργές διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης, αλλά απαιτούν και σημαντικούς χρόνους 

για την αδειοδότηση, που αποτελεί απαραίτητο στάδιο για την υποβολή πρότασης στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις των δυνητικών δικαιούχων 

υπολείπονταν κάθε φορά σε σχέση με τον π/υ της Πρόσκλησης. Επίσης, σύμφωνα με τον νέο 

Ν.4412/2016, οι χρόνοι που απαιτούνται για τη συμβασιοποίηση των πράξεων δημοσίων 

έργων συχνά ξεπερνούν τους 6 μήνες. Ο ΑΠ05 εμφανίζει αδιάθετους πόρους σαν αποτέλεσμα 

υψηλών εκπτώσεων στην εκτέλεση των έργων, οι οποίοι δεν είναι εφικτό να απορροφηθούν 

στο πλαίσιο του ΑΠ, καθώς τα ώριμα έργα έχουν εξαντληθεί. 

ΑΞ06 Προστασία του περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

Η Εξειδίκευση του ΑΞ06 ανήλθε σε 144,3 εκ € ήτοι 120% του συνολικού του π/υ. Εκδόθηκαν 

9 Προσκλήσεις εντός του 2017, που αφορούσαν κυρίως δράσεις υποδομών για πόσιμο νερό, 

αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, τουριστική προβολή, ποιότητα της ατμόσφαιρας, εκ των 

οποίων 3 Προσκλήσεις για δράσεις ΣΒΑΑ. Εντάχθηκαν 18 πράξεις εντός του 2017 (σε όλες 

τις προαναφερόμενες δράσεις), που ανεβάζουν το συνολικό αριθμό των ενταγμένων πράξεων 

στις 26, ύψους 30,4 εκ € ήτοι 25,4% του π/υ του ΑΞ06. Ο ΑΞ06 εμφανίζει στο τέλος του 

2017 δαπάνες ύψους 2,9 εκ € ήτοι 2,4% του π/υ του. 

Σχετικά με την ΕΠ 6δ (ΔΔ 5 εκατ. €), η διαδικασία διαβούλευσης με την Επιτελική δομή 

ΕΣΠΑ τ. περιβάλλοντος που ξεκίνησε εντός του 2017 δεν έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 

έτους και η δράση δεν έχει ακόμη εξειδικευτεί. 

Κατά την τεχνική αναθεώρηση το 12/2017, αυξήθηκε ο π/υ της ΕΠ 6ε κατά 7,1 εκατ. € ΔΔ. 

Οι δράσεις της ΕΠ 6ε υλοποιούνται μέσω του εργαλείου ΟΧΕ ΒΑΑ και συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. 

Τέλος, η παρέμβαση που σχετίζεται με την εφαρμογή καινοτομίας στην διαχείριση των 
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απορριμμάτων. της ΕΠ 6f (ΔΔ 6,25 εκ. €) δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ και 

δεν θα υλοποιηθεί. Η υστέρηση στις δαπάνες του ΑΠ οφείλεται κυρίως στην σημαντική 

καθυστέρηση στην αδειοδότηση των έργων ύδρευσης για την έκδοση αδειών χρήσης δικτύου, 

κατά την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης. Έτσι, η υποβολή 

προτάσεων από πλευράς δυνητικών δικαιούχων υπολείπονταν κάθε φορά σε σχέση με τον π/υ 

της Πρόσκλησης. Επίσης, σύμφωνα με τον νέο Ν.4412/2016, οι χρόνοι που απαιτούνται για 

τη συμβασιοποίηση των πράξεων δημοσίων έργων συχνά ξεπερνούν τους 6 μήνες. 

ΑΞ07 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και 

άρση των προβλημάτων σε βασικές 

υποδομές δικτύων 

Η Εξειδίκευση του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) ανήλθε σε 382,05 εκ €, ήτοι 113.5% της 

συνολικής δημόσιας δαπάνης (ΔΔ) του ΑΠ. Μέσα στο 2017, δημοσιεύθηκε 1 πρόσκληση π/υ 

1,5 εκ. €, στην επενδυτική προτεραιότητα 7β, για την «ενεργητική οδική ασφάλεια» του 

οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ εντάχθηκε 1 πράξη, π/υ 7 εκ. €, 

στην επενδυτική προτεραιότητα 7α για τη «Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής 

Θεσσαλονίκης - Ειδομένης από ΧΘ 0+400 έως ΧΘ 6+170». Συνολικά, έως 31/12/2017, οι 

προσκλήσεις ανήλθαν σε 383,44 εκ. ευρώ ΔΔ (114 % της ΔΔ του ΑΠ) και οι εντάξεις σε 

342,16 εκ. ευρώ ΔΔ (101,7 % της ΔΔ του ΑΠ). 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις (συμβάσεις) ανήλθαν σε 234,19 εκ € ΔΔ (69,6 % του ΑΠ)  και οι 

πληρωμές σε 127,23 εκ € ΔΔ (37,8 % του ΑΠ). 

Καθυστέρηση παρατηρήθηκε στην έναρξη υλοποίησης της δράσης για την ανάπτυξη δικτύων 

φυσικού αερίου και δεν υπήρξε ένταξη σχετικής πράξης εντός του 2017. Οι κύριοι λόγοι 

συνοψίζονται στο ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασίες που αφορούν:  

• Στη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΑΑΔΗΣΥ) για τη Διαδικασία Διοίκησης και Εκτέλεσης Έργων της ΔΕΔΑ ΑΕ. 

• Στην έκδοση ΚΥΑ χρηματοδότησης για την ΔΕΔΑ ΑΕ προκειμένου να είναι δυνατή η 

εγγραφή του έργου στο ΠΔΕ. 

• Στην έκδοση μελετών – οριστικοποίηση προϋπολογισμού  

 

ΑΞ08 Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης 

υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της 

κινητικότητας των εργαζομένων 

Μέσα στο 2017, εξειδικεύθηκαν 5 δράσεις συνολικού π/υ 3,88 εκ. ευρώ. Επίσης,  

δημοσιεύθηκαν 3 προσκλήσεις π/υ 4,6 εκ. €, η μία στην επενδυτική προτεραιότητα 8iii για 

«Συμβουλευτική και κατάρτιση ανέργων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3» και οι δύο στην 

επενδυτική προτεραιότητα 8v για «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις» και «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων & δεξιοτήτων 

εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της 
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περιφερειακής οικονομίας». 

Η πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στην επενδυτική προτεραιότητα 8iii αφορά σε δυνητικές 

πράξεις που είναι συμβατές με την 2012/21/ΕΕ Απόφαση της Επιτροπής για την εφαρμογή 

κρατικών ενισχύσεων υπό μορφή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) ενώ 

οι δύο προσκλήσεις στην επενδυτική προτεραιότητα 8v αφορούν σε πράξεις μη κρατικής 

ενίσχυσης. Η σημαντικότερη εκκρεμότητα που υπάρχει και επηρεάζει την υλοποίηση του 

μεγαλύτερου τμήματος του ΑΠ 8 είναι η επιλογή ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για Δράσεις 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΦΔ ΚΕ), ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν παρεμβάσεις για 

υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων αλλά και για 

την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των επιχειρήσεων και των στις αλλαγές. Η ΕΥΔ 

ΕΠ ΠΚΜ βρίσκεται σε αναμονή σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την αποσαφήνιση 

ζητημάτων σχετικών με την επιλογή του ΕΦΔ.  Η καθυστέρηση στην επιλογή του ΕΦΔ ΚΕ σε 

συνδυασμό με τις αναφερόμενες δυσλειτουργίες του ΠΣΚΕ, καθιστούν αβέβαιη την επίτευξη 

του οροσήμου των 2 δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης, «Υποστηριζόμενα σχέδια για 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων»  (ορόσημο: 14) και «αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (ορόσημο: 22). 

ΑΞ09Α Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ 

Ο ΑΠ9Α εμφανίζει υψηλά ποσοστά υλοποίησης, με συμβάσεις που ανέρχονται στο 88,2% 

του π/υ του ΑΠ και δαπάνες που φτάνουν στο 45,2% (ΔΔ 12,9 εκ. €). Εντός του 2017, 

εντάχθηκε 1 επιπλέον πράξη για την προμήθεια ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, ύψους 1 εκ. €. 

Επίσης, εντός του 2017 εκδόθηκε 1 πρόσκληση για «κοινωνικές υποδομές» στο πλαίσιο της 

οποίας εντάχθηκαν 11 πράξεις συνολικού ύψους 7,2 εκ. €, οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη 

ή επέκταση ή αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών με στόχο την προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Η σχετική παρέμβαση είναι εναρμονισμένη με την 

«Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε 

μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (γνωστή ως ΠΕΣΚΕ). 

ΑΞ09Β Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ 

Κατά την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα 

στο 2017 (απόφαση ΕΕ C(2017) 8478 final, 6.12.2017), ο ΑΠ 09Β ενισχύθηκε 

χρηματοδοτικά με επιπλέον πόρους ύψους 37,93 εκ. € ΔΔ. Η εξειδίκευση του ΑΠ ανήλθε σε 

88,86 εκ €, ήτοι 50,8% της συνολικής ΔΔ του ΑΠ.  

Εντός του 2017, δημοσιεύθηκαν 10 προσκλήσεις π/υ 24 εκ. € και εντάχθηκαν 18 πράξεις π/υ 

14,66 εκ. € ΔΔ. Στον ΑΠ, έως τις 31/12/2017, οι προσκλήσεις ανήλθαν σε 77,94 εκ. ευρώ ΔΔ 

(44,5% της ΔΔ του ΑΠ) και οι εντάξεις σε 81,85 εκ. ευρώ ΔΔ (46,8 % της ΔΔ του ΑΠ). 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας 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 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις (συμβάσεις) ανήλθαν σε 77,65 εκ € ΔΔ (44,4 % του ΑΠ) και οι 

πληρωμές σε 46,53 εκ € ΔΔ (26,6 % του ΑΠ). 

Το 2017, η υλοποίηση των πράξεων κοινωνικής ένταξης συνεχίστηκε κανονικά ενώ 

ενεργοποιήθηκε και η επενδυτική προτεραιότητα 9vi που συμβάλλει στις δράσεις ΕΚΤ στις 

περιοχές ΤΑΠΤΟΚ του ΠΑΑ και του Προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα. Συγκεκριμένα, 

υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν τα επιχειρησιακά σχέδια των Ομάδων Τοπικής Δράσης και 

εντός του 2018 θα ξεκινήσει η υλοποίηση. 

Όσον αφορά στις καθυστερήσεις του ΑΠ, αυτές εστιάζονται σε δύο σημεία:  

• στην έναρξη υλοποίησης των δράσεων Υγείας, λόγω του μεγάλου χρονικού 

διαστήματος διαβούλευσης του Υπουργείου με τις Περιφέρειες και την ΕΕ για την 

οριστικοποίηση του σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός έχει πια οριστικοποιηθεί και αναμένεται η 

εξειδίκευση ενός μεγάλου τμήματος των δράσεων κατά το Α’ εξάμηνο του 2018 

• στην έναρξη υλοποίησης των δράσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, 

λόγω της εκκρεμότητας με την επιλογή ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για Δράσεις Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΕΦΔ ΚΕ). Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ βρίσκεται σε αναμονή σχετικής νομοθετικής 

ρύθμισης για την αποσαφήνιση ζητημάτων σχετικών με την επιλογή του ΕΦΔ. 

ΑΞ10 Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση 

δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

Η εξειδίκευση του ΑΠ10 ανήλθε σε 48,7 εκατ. € (ΔΔ) ήτοι 170% του συνολικού του π/υ. 

Εντός του 2017, εξειδικεύτηκαν οι δράσεις για εξοπλισμό των Ακαδημιών και Δημοσίων 

Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (700.000 €), καθώς και εκ νέου δράσεις για υποδομές 

Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (20 εκατ. €). Εκδόθηκαν 2 Προσκλήσεις ύψους 20,7 

εκατ. € και εντάχθηκαν 8 επιπλέον πράξεις, συνολικού ύψους 5,6 εκατ. €, που αφορούσαν 

ψηφιακές υποδομές Γ/βάθμιας εκπαίδευσης, εξοπλισμό ερευνητικών εργαστηρίων και της 

Σχολής Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και εξοπλισμό ΤΠΑ για σχολικές μονάδες στην ΠΚΜ. 

Ο συνολικός αριθμός ενταγμένων πράξεων ανήλθε στις 17, ήτοι συνολικά 14,5 εκατ. € που 

αντιπροσωπεύει το 50,5 του π/υ του ΑΠ10. 

Η υστέρηση στις δαπάνες οφείλεται στις σημαντικές καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην 

υλοποίηση των πράξεων υποδομών σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης, και 

συγκεκριμένα στις διαδικασίες διενέργειας των διαγωνισμών και της υπογραφής των 

συμβάσεων (μέσος όρος 14,5 μήνες), λόγω της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4412/2016 

για τα δημόσια έργα. Οι πράξεις αυτές συμβασιοποιήθηκαν όλες εντός του 2017 και 

υλοποιούνται. 

ΑΞ11 Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ Η Εξειδίκευση του ΑΞ11 ανήλθε σε 14,7 εκ € (ΔΔ) ήτοι 100% του συνολικού του π/υ. 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας 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 

Συνολικά έχουν εκδοθεί 9 προσκλήσεις έως το τέλος 2017, ύψους 8,3 εκ €, ενώ έχουν 

ενταχθεί 9 πράξεις, π/υ ΔΔ 1,9 εκατ. € (12,7% του π/υ του ΑΠ11). Εμφανίζονται δαπάνες 

περίπου 1,1 εκατ. € (7,5% του π/υ του ΑΠ). Δεν εντοπίζονται προβλήματα κατά την 

υλοποίηση του ΑΠ. 

ΑΞ12 Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΚΤ Η Εξειδίκευση του ΑΞ12 ανήλθε σε 2 εκ € (ΔΔ) ήτοι 66,2% του συνολικού του π/υ. 

Δημοσιεύθηκαν 2 προσκλήσεις και εντάχθηκαν 2 πράξεις, ύψους 800 χιλ € (ήτοι 26,5% του 

π/υ του ΑΠ). Εμφανίζονται δαπάνες περίπου 145 χιλ € (4,8% του π/υ του ΑΠ12). 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) - ΑΞ01 / 1a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που 

εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

Ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

175,00   0,00 0,00 0,00  

S CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που 

εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις 

ερευνητικών κέντρων 

Ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

175,00   0,00 0,00 0,00  

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων 

0,00 0,00 0,00       

S CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες 

εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων 

0,00 0,00 0,00       
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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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1309 Επιστημονικές 

Δημοσιεύσεις ανά Έτος 

Αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.227,00 2013 3.800,00   Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία πέραν του 2013 (Πηγή 

αναζήτησης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1309 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις ανά Έτος       
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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) - ΑΞ01 / 1b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

280,00   0,00 0,00 0,00  

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

280,00   0,00 0,00 0,00  

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

80,00   0,00 0,00 0,00  

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

80,00   0,00 0,00 0,00  

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

200,00   0,00 0,00 0,00  

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

200,00   0,00 0,00 0,00  

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

400,00   0,00 0,00 0,00  

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

400,00   0,00 0,00 0,00  

F CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην 

αγορά 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

20,00   0,00 0,00 0,00  

S CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην 

αγορά 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

20,00   0,00 0,00 0,00  

F CO29 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που Επιχειρήσεις Λιγότερο 40,00   0,00 0,00 0,00  
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην 

εταιρεία 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

S CO29 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην 

εταιρεία 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

40,00   0,00 0,00 0,00  

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00 0,00 0,00       

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00 0,00 0,00       

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00       

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00       

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη 

0,00 0,00 0,00       

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη 

0,00 0,00 0,00       

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά 
ιδρύματα 

0,00 0,00 0,00       

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά 

ιδρύματα 

0,00 0,00 0,00       

F CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να 

εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά 

0,00 0,00 0,00       

S CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να 

εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά 

0,00 0,00 0,00       

F CO29 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να 

εισάγουν νέα προϊόντα στην εταιρεία 

0,00 0,00 0,00       

S CO29 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να 

εισάγουν νέα προϊόντα στην εταιρεία 

0,00 0,00 0,00       
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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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2017 
Σύνολο 

2017 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1302 Δαπάνη Ε&Α του τομέα 

επιχειρήσεων (σε σχέση με το 

περιφερειακό ΑΕΠ) 

% Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,16 2011 0,30   Δεν υπάρχουν τιμές για τα έτη 2014 και 2017.  

 

Το έτος 2016 η απόλυτη τιμή των δαπανών (ΒΕS) τριπλασιάστηκε σε σχέση με 

το 2015, από 37,98 Μ€ σε 108,02 Μ€. Για το έτος 2016 δεν έχουν εκδοθεί 
επίσημα στοιχεία ΑΕΠ ανά περιφέρεια οπότε δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός 

του ποσοστού. 

 
Σημειώνεται πως η τιμή για το 2013 είναι 0,08% (Δαπάνες 30,18 Μ€, ΑΕΠ: 

36.327 Μ€) 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1302 Δαπάνη Ε&Α του τομέα επιχειρήσεων (σε σχέση με το περιφερειακό ΑΕΠ)   0,11    
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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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1302 Δαπάνη Ε&Α του τομέα 

επιχειρήσεων (σε σχέση 

με το περιφερειακό ΑΕΠ) 

% Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,16 2011 0,30    

Δεν υπάρχουν τιμές για τα έτη 2014 και 2017. Το έτος 2016 η απόλυτη τιμή των δαπανών 

(ΒΕS) τριπλασιάστηκε σε σχέση με το 2015, από 37,98 Μ€ σε 108,02 Μ€. Για το έτος 
2016 δεν έχουν εκδοθεί επίσημα στοιχεία ΑΕΠ ανά περιφέρεια οπότε δεν είναι δυνατός ο 

υπολογισμός του ποσοστού. Σημειώνεται πως η τιμή για το 2013 είναι 0,08% (Δαπάνες 

30,18 Μ€, ΑΕΠ: 36.327 Μ€) 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1302 Δαπάνη Ε&Α του τομέα επιχειρήσεων (σε σχέση με το περιφερειακό ΑΕΠ)   0,11    
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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) - ΑΞ02 / 2b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

78,00   0,00 0,00 0,00  

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

78,00   0,00 0,00 0,00  

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

78,00   0,00 0,00 0,00  

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

78,00   0,00 0,00 0,00  

F CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην 

αγορά 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

12,00   0,00 0,00 0,00  

S CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην 

αγορά 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

12,00   0,00 0,00 0,00  

F CO29 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην 
εταιρεία 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

40,00   0,00 0,00 0,00  

S CO29 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην 
εταιρεία 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

40,00   0,00 0,00 0,00  

F Τ1203 Επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν για να υιοθετήσουν 

καινοτομίες υποστηριζόμενες από ΤΠΕ 

Αριθμός Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

26,00   0,00 0,00 0,00  

S Τ1203 Επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν για να υιοθετήσουν 

καινοτομίες υποστηριζόμενες από ΤΠΕ 

Αριθμός Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

26,00   0,00 0,00 0,00  

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00 0,00 0,00       

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00 0,00 0,00       
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00       

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00       

F CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν 
νέα προϊόντα στην αγορά 

0,00 0,00 0,00       

S CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν 

νέα προϊόντα στην αγορά 

0,00 0,00 0,00       

F CO29 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν 
νέα προϊόντα στην εταιρεία 

0,00 0,00 0,00       

S CO29 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν 

νέα προϊόντα στην εταιρεία 

0,00 0,00 0,00       

F Τ1203 Επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν για να υιοθετήσουν καινοτομίες υποστηριζόμενες από 
ΤΠΕ 

0,00 0,00 0,00       

S Τ1203 Επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν για να υιοθετήσουν καινοτομίες υποστηριζόμενες από 

ΤΠΕ 

0,00 0,00 0,00       
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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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2017 
Σύνολο 

2017 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1303 Ακαθάριστη Προστιθέμενη 
Αξία των επιχειρήσεων ΤΠΕ 

€ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

849 εκ 
€ 

2011 960 εκ €   Σχοιχεία ΕΛΣΤΑΤ. Δεν υπάρχουν στοιχεία πέραν του 2015. 
Σημειώνεται πως η τιμή για το 2011 (τιμή βάσης) οριστικοποιήθηκε στα 

594 εκ € με βάση τα κλαδικά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ για τον κλάδο 

Ενημέρωση και Επικοινωνία 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1303 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία των επιχειρήσεων ΤΠΕ    462 εκ €  484 εκ € 
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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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2017 
Σύνολο 

2017 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

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 

20,60 2010 40,00   Δεν υπάρχουν επικαιροποιημένα 
στοιχεία σε περιφερειακό 

επίπεδο 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

2014 

Σύνολο 

2014 

Ποιοτικά 

Τ1304 Επιχειρήσεις που μοιράζονται ηλεκτρονικά πληροφορίες κατά μήκος της αλυσίδας αξίας (ποσοστό επί των  επιχειρήσεων με 
10+ εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους πλην χρηματοπιστωτικού) 
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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) - ΑΞ02 / 2c 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος (2023) 

γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F Τ1201 Αριθμός δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών 

που αναβαθμίστηκαν 

Αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7,00   0,00 0,00 0,00  

S Τ1201 Αριθμός δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών 

που αναβαθμίστηκαν 

Αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7,00   0,00 0,00 0,00  

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F Τ1201 Αριθμός δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών που αναβαθμίστηκαν 0,00 0,00 0,00       

S Τ1201 Αριθμός δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών που αναβαθμίστηκαν 0,00 0,00 0,00       
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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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2017 

Σύνολο 

2017 Ποιοτικά Παρατηρήσεις 

Τ1305 Αριθμός ιδιωτών που αλληλεπιδρούν 

επιγραμμικά (online) με δημόσιες αρχές 

Αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

35,52% του 

πληθυσμού 

2013 55% του 

πληθυσμού 

 46% του 

πληθυσμού 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία 

EUROSTAT, Δείκτης: isoc_r_gov_i 
Τα στοιχεία αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα 

συνολικά. 

. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1305 Αριθμός ιδιωτών που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (online) με δημόσιες αρχές  47% του πληθυσμού  45% του πληθυσμού  46% του πληθυσμού 
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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) - ΑΞ03 / 3a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

90,00   0,00 0,00 0,00  

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

90,00   0,00 0,00 0,00  

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

90,00   0,00 0,00 0,00  

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

90,00   0,00 0,00 0,00  

F CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

90,00   0,00 0,00 0,00  

S CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

90,00   0,00 0,00 0,00  

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της 
απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν 

ενίσχυση 

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

720,00   0,00 0,00 0,00  

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της 

απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση 

Ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

720,00   0,00 0,00 0,00  

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00 0,00 0,00       

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00 0,00 0,00       

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00       

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00       

F CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00 0,00 0,00       

S CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00 0,00 0,00       

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 0,00 0,00 0,00       
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

λαμβάνουν ενίσχυση 

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

0,00 0,00 0,00       
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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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1311 Αναλογία start-ups / νέων εταιρειών εντάσεως έρευνας και 

τεχνολογίας στους ενισχυόμενους κλάδους προς σύνολο νέων 
επιχειρήσεων 

% Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,25 2014 5,50   Δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία (πηγή: ΓΕΜΗ) 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

2014 

Σύνολο 

2014 

Ποιοτικά 

Τ1311 Αναλογία start-ups / νέων εταιρειών εντάσεως έρευνας και τεχνολογίας στους ενισχυόμενους κλάδους προς σύνολο 

νέων επιχειρήσεων 
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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) - ΑΞ03 / 3c 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

240,00   0,00 0,00 0,00  

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

240,00   0,00 0,00 0,00  

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

240,00   0,00 0,00   

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

240,00   0,00 0,00 0,00  

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00 0,00 0,00       

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00 0,00 0,00       

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

0,00 0,00 0,00       

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

0,00 0,00 0,00       
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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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 
Έτος 
βάσης 

Τιμή στόχος 
(2023) 

2017 
Σύνολο 

2017 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1306 Περιφερειακή Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ ) 

Μ€ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

12.358,00 2011 15.433,00   Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής  

 
Η τιμή βάσης για το 2011 ανέρχεται σε 11.574 Μ€, 

σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1306 Περιφερειακή Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ )   9.888,00  9.902,00  
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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) - ΑΞ03 / 3d 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

635,00   0,00 0,00 0,00  

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

635,00   0,00 0,00 0,00  

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

635,00   0,00 0,00 0,00  

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

635,00   0,00 0,00 0,00  

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της 
απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν 

ενίσχυση 

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

620,00   0,00 0,00 0,00  

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της 
απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν 

ενίσχυση 

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

620,00   0,00 0,00 0,00  

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00 0,00 0,00       

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00 0,00 0,00       

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00       

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00       

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

0,00 0,00 0,00       

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

0,00 0,00 0,00       
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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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 
Έτος 
βάσης 

Τιμή στόχος 
(2023) 

2017 
Σύνολο 

2017 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1308 Εξαγωγές (εκτός 

πετρελαιοειδών) 

Μ€ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.608,00 2013 5.340,00   Σύμφωνα με  τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1308 Εξαγωγές (εκτός πετρελαιοειδών)   3.444,00  3.546,00  

 



 

EL 35  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 

 

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) - ΑΞ04 / 4c 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/έτος Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5.800.000,00   0,00 0,00 0,00 Δεν έχει ολοκληρωθεί 
καμία πράξη. 

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων 

kWh/έτος Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

5.800.000,00   0,00 0,00 0,00 Δεν έχει ενταχθεί καμία 

πράξη έως 31/12/2017. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
των δημόσιων κτιρίων 

0,00         

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 

των δημόσιων κτιρίων 

0,00         
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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 

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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1321 Κατανάλωση τελικής ενέργειας σε 

όλους τους τομείς, πλην του τομέα 

των μεταφορών 

ΚΤΙΠ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.751,00 2013 1.618,00   Η Έκθεση Προόδου του άρθρου 24 για το έτος 2016 δημοσιεύτηκε και 

τα στοιχεία συμπληρώθηκαν στο δείκτη αποτελέσματος. Δεν 

υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2017. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1321 Κατανάλωση τελικής ενέργειας σε όλους τους τομείς, πλην του τομέα των μεταφορών 1.741,48  1.745,90  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) - ΑΞ04 / 4e 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: 
Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των 

αερίων θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδυνάμου 

CO2 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

24.000,00   0,00 0,00 0,00 Δεν έχει ολοκληρωθεί 
καμία πράξη. 

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: 

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των 
αερίων θερμοκηπίου 

Τόνοι 

ισοδυνάμου 
CO2 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

24.000,00   0,00 0,00 0,00 Δεν έχει ενταχθεί καμία 

πράξη έως 31/12/2017. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου 

0,00         

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών 

των αερίων θερμοκηπίου 

0,00         
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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 

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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1322 Κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας στις μεταφορές 

ΚΤΙΠ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.204,80 2013 1.177,30   Η Έκθεση Προόδου του άρθρου 24 για το έτος 2016 δημοσιεύτηκε και τα 
στοιχεία συμπληρώθηκαν στο δείκτη αποτελέσματος. Δεν υπάρχουν ακόμη 

διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2017. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1322 Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στις μεταφορές 1.190,14  1.195,00  1.201,00  

 



 

EL 39  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 

 

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) - ΑΞ05 / 5a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO20 Πρόληψη και διαχείριση 

κινδύνων: Πληθυσμός που 

ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά μέτρα 

Άτομα Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

80.000,00   0,00   Καμία πράξη δεν έχει ολοκληρωθεί. 

S CO20 Πρόληψη και διαχείριση 

κινδύνων: Πληθυσμός που 

ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά μέτρα 

Άτομα Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

80.000,00   194.981,00   Αφορά στον αθροιστικό στόχο από 18 ενταγμένες πράξεις που αποσκοπούν 

στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και όχι στην προστασία των 

περιουσιών, με δίκτυα ομβρίων σε οικισμούς καθώς και αντιπλημμυρικά 
έργα σε ρέματα -σύμφωνα με το Δελτίο Ταυτότητας του Δείκτη CO20, από 

τις 20 συνολικά ενταγμένες πράξεις έως το τέλος 2017. Ως εκ τούτου, δεν 

υπάρχει διπλομέτρηση στον πληθυσμό αναφοράς. 

Η τιμή-στόχος του δείκτη για το 2023 θα αναπροσαρμοστεί σε επόμενη 

αναθεώρηση του Προγράμματος. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα 

0,00         

S CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά μέτρα 

58.287,00         
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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 

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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή στόχος 
(2023) 

2017 
Σύνολο 

2017 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1323 Σύνολο πληθυσμού οικισμών που καλύπτονται από 

σύγχρονα συστήματα αντιπλημμυρικής προστασίας 

Φυσικά 

πρόσωπα 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

56.000,00 2014 356.000,00   Δεν έχει ολοκληρωθεί καμία δράση, είτε από 

το ΕΠ ΠΚΜ είτε από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1323 Σύνολο πληθυσμού οικισμών που καλύπτονται από σύγχρονα συστήματα αντιπλημμυρικής προστασίας       
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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) - ΑΞ06 / 6b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος 

πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης 

Άτομα Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

200.000,00   0,00   Δεν έχει ολοκληρωθεί καμία πράξη εντός του έτους 2017. 

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος 

πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης 

Άτομα Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

200.000,00   1.174.071,00   Αφορά στον αθροιστικό στόχο από 9 ενταγμένες πράξεις που αφορούν 

σε έργα βελτίωσης της ποιότητας του πόσιμου νερού, έργα διαρροών 

και έργα ανακατασκευής -σύμφωνα με το Δελτίο Ταυτότητας του 
Δείκτη CO18, από τις συνολικά 12 ενταγμένες πράξεις έως το τέλος 

2017. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει διπλομέτρηση στον πληθυσμό 

αναφοράς. 
Η τιμή-στόχος του δείκτη για το 2023 θα αναπροσαρμοστεί σε επόμενη 

αναθεώρηση του Προγράμματος. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες ύδρευσης 

0,00         

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες ύδρευσης 

0,00         
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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 

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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1324 Αριθμός Επιφανειακών 

Υδατικών Συστημάτων 

που διαθέτουν καλή 
οικολογική κατάσταση 

Αριθμός 

Υδατικών 

Συστημάτων 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

54,00 2013 96,00   Δεν υπάρχουν νεότερα δημοσιευμένα στοιχεία από το Εθνικό Δίκτυπο 

Παρακολούθησης Υδάτων του ΥΠΕΝ. Σύμφωνα με τα νέα 

επικαιροποιημένα/αναθεωρημένα ΣΔΛΑΠ (12/2017), η ταξινόμηση των υδατικών 
συστημάτων (αναφορικά με την κατάταξή τους) έχει αλλάξει. Επίσης, έχουν αλλάξει οι 

τιμές βάσης και οι τιμές-στόχος του δείκτη αποτελέσματος. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1324 Αριθμός Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων που διαθέτουν καλή οικολογική κατάσταση       
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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) - ΑΞ06 / 6c 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου 

αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/έτος Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5.000,00   0,00   Δεν έχει ολοκληρωθεί καμία πράξη 

έως και το έτος αναφοράς. 

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου 

αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/έτος Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5.000,00   16.000,00   Η τιμή προέρχεται αθροιστικά από 7 

ενταγμένες πράξεις, εκ των οποίων οι 

5 εντάχθηκαν εντός του 2017. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

0,00         

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 

τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

10.000,00         
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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 

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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 

περιφέρειας 
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 
Τιμή στόχος 
(2023) 

2017 
Σύνολο 

2017 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1325 Αριθμός διανυκτερεύσεων σε 

καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου 
και κάμπινγκ στην ΠΚΜ 

Αριθμός 

διανυκτερεύσεων 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

7.831.206,00 2012 7.850.000,00   Τα συγκεντρωτικά αναλυτικά στοιχεία (σε περιφερειακό 

επίπεδο) για το 2017 δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη. 
Προστέθηκαν τα επίσημα στοιχεία (ΕΛΣΤΑΤ) για το 

2016. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1325 Αριθμός διανυκτερεύσεων σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ στην ΠΚΜ 9.051.345,00  8.834.256,00  8.478.801,00  
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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) - ΑΞ06 / 6d 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που 

λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο 
καθεστώς διατήρησης 

Εκτάρια Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

60.000,00   0,00   Δεν έχει ολοκληρωθεί 

καμία πράξη. 

S CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που 

λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο 
καθεστώς διατήρησης 

Εκτάρια Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

60.000,00   0,00   Δεν έχει ενταχθεί 

καμία πράξη. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης 

0,00         

S CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να 

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης 

0,00         
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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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1326 Περιοχές του δικτύου Natura 

2000 για τις οποίες 
διασφαλίζεται η χρηστή 

διαχείριση 

Εκτάρια Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

422.259,00 2013 954.455,00   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. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1326 Περιοχές του δικτύου Natura 2000 για τις οποίες διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση       
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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) - ΑΞ06 / 6e 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO37 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε 
περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές 

αστικής ανάπτυξης 

Άτομα Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

200.000,00   0,00   Δεν έχει ολοκληρωθεί καμία 
πράξη έως το τέλος 2017. 

S CO37 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε 
περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές 

αστικής ανάπτυξης 

Άτομα Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

200.000,00   0,00   Δεν έχει ενταχθεί καμία 
πράξη έως το τέλος 2017. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO37 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές 

αστικής ανάπτυξης 

0,00         

S CO37 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές 

αστικής ανάπτυξης 

0,00         
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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 

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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 
(2023) 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

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 

43,00 2013 35,00   Τα στοιχεία για το 2017 δεν 

έχουν δημοσιευτεί ακόμη. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 
2014 

Σύνολο 
2014 

Ποιοτικά 

Τ1327 Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια τιμή ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται στο σταθμό με τη 

δυσμενέστερη επίδοση κατ’ έτος 

59,00  20,00  54,00  
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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) - ΑΞ06 / 6f 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F Τ1223 Δυναμικότητα επεξεργασίας 
στραγγισμάτων ΧΥΤΑ με καινοτόμες 

μεθόδους 

m3/ημέρα Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

150,00   0,00    

S Τ1223 Δυναμικότητα επεξεργασίας 

στραγγισμάτων ΧΥΤΑ με καινοτόμες 
μεθόδους 

m3/ημέρα Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

150,00   0,00   Η σχετική παρέμβαση που 

συνεισφέρει στον δείκτη δεν θα 
υλοποιηθεί. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F Τ1223 Δυναμικότητα επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ με καινοτόμες 
μεθόδους 

0,00         

S Τ1223 Δυναμικότητα επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ με καινοτόμες 

μεθόδους 

0,00         
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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 

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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1328 Αριθμός ΧΥΤΑ στους οποίους το οργανικό 

φορτίο εκροής των στραγγιδίων υπερβαίνει 

τα 30 mg/lt 

Αριθμός 

ΧΥΤΑ 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

15,00 2014 14,00   Δεν έχει ολοκληρωθεί καμία δράση. Η δράση δεν 

περιλαμβάνεται στο ΠΕΣΔΑ. Εξετάζεται η περίπτωση 

διαγραφής της δράσης. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1328 Αριθμός ΧΥΤΑ στους οποίους το οργανικό φορτίο εκροής των στραγγιδίων υπερβαίνει τα 30 mg/lt       
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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) - ΑΞ07 / 7a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος (2023) 

γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,40   0,00    

S CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,40   1,40    

F CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, 

εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,40   0,00    

S CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, 
εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,40   1,40    

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών 0,00   0,00      

S CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών 1,40   1,40      

F CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 0,00   0,00      

S CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 1,40   1,40      
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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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 
Έτος 
βάσης 

Τιμή στόχος 
(2023) 

2017 
Σύνολο 

2017 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1241 Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας από 

οχηματοχιλιόμετρα 

ΚΤΙΠ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.074,00 2013 860,00   Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

για το 2017 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1241 Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας από οχηματοχιλιόμετρα       
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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) - ΑΞ07 / 7b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

35,00   0,00    

S CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

35,00   47,43    

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 

χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

11,00   0,00    

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 

χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

11,00   34,70    

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών 0,00   0,00      

S CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών 47,43   19,65      

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών 

0,00   0,00      

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 
οδών 

34,70   5,30      
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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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1242 Πληθυσμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που 

εξυπηρετείται από τα αναβαθμισμένα δίκτυα 

Φυσικά 

Πρόσωπα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

773.600,00 2011 1.220.000,00   Δεν έχει ολοκληρωθεί η 

υλοποίηση των σχετικών έργων 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1242 Πληθυσμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εξυπηρετείται από τα αναβαθμισμένα δίκτυα       
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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) - ΑΞ07 / 7e 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος (2023) 

γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F Τ1250 Νέο δίκτυο παροχής 
φυσικού αερίου 

Χιλιόμετρα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

300,00   0,00   Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση 
κάποιας πράξης 

S Τ1250 Νέο δίκτυο παροχής 

φυσικού αερίου 

Χιλιόμετρα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

300,00   0,00   Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση 

κάποιας πράξης 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F Τ1250 Νέο δίκτυο παροχής φυσικού αερίου 0,00         

S Τ1250 Νέο δίκτυο παροχής φυσικού αερίου 0,00         
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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 

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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1314 Ποσοστό του πληθυσμού που καλύπτεται από το 
δίκτυο του φυσικού αερίου 

% Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

55,00 2013 65,00   Δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα 
κάποια δράση 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1314 Ποσοστό του πληθυσμού που καλύπτεται από το δίκτυο του φυσικού αερίου   55,00  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. - ΑΞ08 / 8iii 
 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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 παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      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 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αριθμός 200,00   0,00 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 που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    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 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      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 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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 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 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 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 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

περιφέρειες 

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 0,00 

CR09 μειονεκτούντες 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 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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης για 

τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης για τιμή 

βάσης και στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2017 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται 12 

μήνες μετά τη λήξη της παρέμβασης 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός   Αριθμός 59,00   0,00   0,00   0,00    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται 12 μήνες μετά τη λήξη της παρέμβασης Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες               

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται 12 μήνες μετά τη λήξη της παρέμβασης Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες        
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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 - ΑΞ08 / 8iii 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
650,00   0,00 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 νοικοκυριά ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    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    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 διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   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   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 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 Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 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 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 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 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 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 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   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   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   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   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 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - ΑΞ08 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

11304 Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 70,00   0,00   0,00   0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

11304 Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες          
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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 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. - ΑΞ08 / 8v 
 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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 παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      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 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Αριθμός 225,00   0,00 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 που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    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 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      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 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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 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 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 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 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

περιφέρειες 

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 0,00 

CR09 μειονεκτούντες 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 0,00 
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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 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρησης για τον 

δείκτη 

Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων Μονάδα μέτρησης για 

τιμή βάσης και στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2017 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11306 Αριθμός ΜΜΕ που εφάρμοσαν επιτυχώς τα 

έργα/παρεμβάσεις/επιχειρηματικά σχέδια 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας) 

Αριθμός 99,00   0,00   0,00   0,00    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11306 Αριθμός ΜΜΕ που εφάρμοσαν επιτυχώς τα έργα/παρεμβάσεις/επιχειρηματικά σχέδια Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες               

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11306 Αριθμός ΜΜΕ που εφάρμοσαν επιτυχώς τα έργα/παρεμβάσεις/επιχειρηματικά σχέδια Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες        
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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 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - ΑΞ08 / 8v 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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 
750,00   0,00 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 νοικοκυριά ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    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    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 διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
110,00   0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 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 Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 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 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 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 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 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 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   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   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   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   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 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - ΑΞ08 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
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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) - ΑΞ09Α / 9a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO36 Υγεία: Πληθυσμός 

που καλύπτεται από 
βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας 

Άτομα Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.200.000,00   0,00   Δεν έχει ολοκληρωθεί καμία πράξη εντός του έτους αναφοράς. 

S CO36 Υγεία: Πληθυσμός 

που καλύπτεται από 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας 

Άτομα Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.200.000,00   1.200.000,00   Η τιμή του δείκτη αφορά στον πληθυσμό που καλύπτεται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας -σύμφωνα με το Δελτίο Ταυτότητας του Δείκτη CO36, και 

προκύπτει αθροιστικά από τις 2 ενταγμένες πράξεις υποδομών υγείας, οι οποίες 

θεωρείται ότι καλύπτουν πλήρως τους πληθυσμούς αναφοράς των υπολοίπων 3 
ενταγμένων πράξεων έως το τέλος 2017, οι οποίες δεν λήφθηκαν υπόψιν στη 

μέτρηση, ως υποσύνολο του παραπάνω πληθυσμού αναφοράς. Ως εκ τούτου, 

δεν υπάρχει διπλομέτρηση στον υπολογισμό της τιμής του δείκτη. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας 0,00         

S CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας 1.200.000,00         
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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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 
(2023) 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1350 Δυναμικότητα που 

προκύπτει από 
βελτιωμένες υποδομές 

υγείας 

Κλίνες Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

6.791,00 2014 6.901,00 6.716,00  Τα στοιχεία προέρχονται από την Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 

Υπουργείου Υγείας, Τμήμα Διαχείρισης και Στατιστικής Ανάλυσης, για τις 
μονάδες υγείας της 3ης και 4ης ΥΠΕ, που αφορούν τη γεωγραφική ενότητα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1350 Δυναμικότητα που προκύπτει από βελτιωμένες υποδομές υγείας 6.193,00      
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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) - ΑΞ09Α / 9c 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

11,00   0,00   Δεν έχει ξεκινήσει κάποια 

πράξη κατά το έτος αναφοράς 

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

11,00   0,00   Δεν έχει ξεκινήσει κάποια 

πράξη κατά το έτος αναφοράς 

F CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6,00   0,00   Δεν έχει ξεκινήσει κάποια 

πράξη κατά το έτος αναφοράς 

S CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6,00   0,00   Δεν έχει ξεκινήσει κάποια 
πράξη κατά το έτος αναφοράς 

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της 
απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

40,00   0,00   Δεν έχει ξεκινήσει κάποια 
πράξη κατά το έτος αναφοράς 

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της 
απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

40,00   0,00   Δεν έχει ξεκινήσει κάποια 
πράξη κατά το έτος αναφοράς 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00   0,00      

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00   0,00      

F CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00   0,00      

S CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00   0,00      

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

0,00   0,00      

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

0,00   0,00      
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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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 
Έτος 
βάσης 

Τιμή στόχος 
(2023) 

2017 
Σύνολο 

2017 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1370 Άτομα που βρίσκουν απασχόληση σε νέες 

επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας 

Φυσικά 

πρόσωπα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

420,00 2014 595,00   Δεν έχει αρχίσει η υλοποίηση 

κάποιας δράσης 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1370 Άτομα που βρίσκουν απασχόληση σε νέες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας   420,00  420,00  
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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 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. - ΑΞ09Β / 9i 
 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      115,00 1,00 114,00    0,00 54,00 

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      342,00 0,00 342,00    0,00 203,00 

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 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αριθμός 337,00 187,00 150,00 0,00 0,00 0,00 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 

      1.239,00 5,00 1.234,00    3,00 936,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      691,00 5,00 686,00    2,00 441,00 

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 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      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 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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 138,00 0,00 1,00 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 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 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

περιφέρειες 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 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 0,00 

CR09 μειονεκτούντες 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 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 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2017 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που 

δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη 

θέση 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός   Αριθμός 10.000,00 100,00 9.900,00 0,65 0,43 0,65 6.515,00 43,00 6.472,00 4.605,00 18,00 4.587,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.910,00 25,00 1.885,00 1.896,00 24,00 1.872,00  14,00 1,00 13,00 14,00 1,00 13,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - ΑΞ09Β / 9i 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
750,00 400,00 350,00 15.122,00 35,00 15.087,00 20,16 0,09 43,11 6.436,00 12,00 6.424,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   7.812,00 13,00 7.799,00    3.346,00 4,00 3.342,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   440,00 4,00 436,00    164,00 1,00 163,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   328,00 4,00 324,00    126,00 1,00 125,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   10.169,00 49,00 10.120,00    4.501,00 19,00 4.482,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   621,00 0,00 621,00    259,00 0,00 259,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   30,00 10,00 20,00    14,00 5,00 9,00 

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 
   15,00 7,00 8,00    7,00 4,00 3,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   3.262,00 22,00 3.240,00    1.303,00 7,00 1.296,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   15.133,00 44,00 15.089,00    6.458,00 17,00 6.441,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   7.192,00 21,00 7.171,00    3.288,00 7,00 3.281,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2.945,00 19,00 2.926,00    906,00 4,00 902,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2.611,00 18,00 2.593,00    795,00 4,00 791,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2.319,00 54,00 2.265,00    796,00 18,00 778,00 

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

Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   5.023,00 10,00 5.013,00    2.050,00 4,00 2.046,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   181,00 0,00 181,00    70,00 0,00 70,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.044,00 6,00 1.038,00    614,00 4,00 610,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   5,00 0,00 5,00    1,00 0,00 1,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   7.584,00 25,00 7.559,00    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 
   3,00      1,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   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   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     25.731,00      11.101,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 6.155,00 11,00 6.144,00 2.531,00 12,00 2.519,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 3.173,00 6,00 3.167,00 1.293,00 3,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 158,00 0,00 158,00 118,00 3,00 115,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 105,00 0,00 105,00 97,00 3,00 94,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 3.993,00 17,00 3.976,00 1.675,00 13,00 1.662,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 244,00 0,00 244,00 118,00 0,00 118,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 11,00 3,00 8,00 5,00 2,00 3,00 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 6,00 2,00 4,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1.335,00 9,00 1.326,00 624,00 6,00 618,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 5.955,00 12,00 5.943,00 2.720,00 15,00 2.705,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 2.936,00 7,00 2.929,00 968,00 7,00 961,00 0,00 0,00 0,00 
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CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1.168,00 6,00 1.162,00 871,00 9,00 862,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1.038,00 5,00 1.033,00 778,00 9,00 769,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 753,00 14,00 739,00 770,00 22,00 748,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 2.080,00 3,00 2.077,00 893,00 3,00 890,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 57,00 0,00 57,00 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 266,00 2,00 264,00 164,00 0,00 164,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 3,00 0,00 3,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 5.404,00 12,00 5.392,00 2.180,00 13,00 2.167,00 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   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1,00   1,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   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   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  10.306,00   4.324,00   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 - ΑΞ09Β 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 40.000,00 500,00 39.500,00 25.731,00 88,00 25.643,00 0,64 0,18 0,65 11.101,00 32,00 11.069,00 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 10.306,00 28,00 10.278,00 4.324,00 28,00 4.296,00 0,00 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. - ΑΞ09Β / 9ii 
 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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 παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      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 που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    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 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      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 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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 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 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 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 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 0,00 

CR09 μειονεκτούντες 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 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 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης 

και στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2017 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός   Αριθμός 2,00   0,00   0,00   0,00    

11104 Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που 

δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) 

Αριθμός 30,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

              

11104 Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

              

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

       

11104 Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που 

αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
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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 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - ΑΞ09Β / 9ii 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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 νοικοκυριά ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    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    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 
200,00   0,00 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 διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   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   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 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 Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 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 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 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 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 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 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   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   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   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   0,00   



 

EL 84  EL 

 
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 - ΑΞ09Β 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 2,00   2,00   1,00   2,00   

05503 Αριθμός ωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 2.000,00   1.716,00 1.528,00 188,00 0,86   1.716,00 1.528,00 188,00 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες          

05503 Αριθμός ωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες          
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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. - ΑΞ09Β / 

9iii 
 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      44,00 4,00 40,00    2,00 19,00 

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      5,00 0,00 5,00    0,00 1,00 

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 

      35,00 4,00 31,00    2,00 19,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      43,00 5,00 38,00    1,00 14,00 

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 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      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 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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 4,00 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 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4,00 24,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 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 0,00 
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Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR09 μειονεκτούντες 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 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 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2017 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός   Αριθμός 19,00   0,00   0,00   0,00    

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που 
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός   Αριθμός 255,00 20,00 235,00 0,34 0,60 0,31 86,00 12,00 74,00 86,00 12,00 74,00  

11102 Συμμετέχοντες με αναπηρία που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας ,που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Αριθμός 30,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑμεΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αναλογία   Αναλογία 14,60%   22,12   3,23% % % 5,50% % %  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00    0,00   0,00    

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11102 Συμμετέχοντες με αναπηρία που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας ,που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑμεΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,72% % % 2,50% % %  0,00% % % 0,00% % %  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00    

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11102 Συμμετέχοντες με αναπηρία που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας ,που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑμεΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

% % % 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 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - ΑΞ09Β / 9iii 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   267,00 6,00 261,00    93,00 1,00 92,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   111,00 2,00 109,00    44,00 0,00 44,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   318,00 17,00 301,00    144,00 9,00 135,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   312,00 16,00 296,00    144,00 9,00 135,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   205,00 26,00 179,00    95,00 12,00 83,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1,00 0,00 1,00    1,00 0,00 1,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   207,00 28,00 179,00    99,00 14,00 85,00 

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 
   180,00 19,00 161,00    85,00 9,00 76,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   326,00 28,00 298,00    123,00 12,00 111,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   336,00 12,00 324,00    145,00 5,00 140,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   83,00 5,00 78,00    46,00 3,00 43,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   112,00 4,00 108,00    21,00 0,00 21,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   97,00 3,00 94,00    19,00 0,00 19,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   99,00 5,00 94,00    15,00 0,00 15,00 

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

περιφέρειες 
   106,00 2,00 104,00    49,00 1,00 48,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
170,00   58,00 2,00 56,00 0,34   4,00 0,00 4,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   59,00 4,00 55,00    20,00 2,00 18,00 

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 
   235,00 16,00 219,00    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 
   7,00      1,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   4,00      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   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     790,00      332,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 101,00 3,00 98,00 73,00 2,00 71,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 33,00 1,00 32,00 34,00 1,00 33,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 110,00 5,00 105,00 64,00 3,00 61,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 110,00 5,00 105,00 58,00 2,00 56,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 66,00 8,00 58,00 44,00 6,00 38,00 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 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 67,00 8,00 59,00 41,00 6,00 35,00 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 62,00 6,00 56,00 33,00 4,00 29,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 134,00 11,00 123,00 69,00 5,00 64,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 109,00 5,00 104,00 82,00 2,00 80,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 20,00 0,00 20,00 17,00 2,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 18,00 1,00 17,00 73,00 3,00 70,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 14,00 0,00 14,00 64,00 3,00 61,00 0,00 0,00 0,00 
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CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 22,00 2,00 20,00 62,00 3,00 59,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 27,00 1,00 26,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 43,00 1,00 42,00 11,00 1,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 17,00 0,00 17,00 22,00 2,00 20,00 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 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 143,00 10,00 133,00 92,00 6,00 86,00 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   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 4,00   2,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 3,00   1,00   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   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  277,00   181,00   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 - ΑΞ09Β 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 19,00   16,00   0,84   1,00   

05503 Αριθμός ωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 2.200,00   1.761,00 186,00 1.575,00 0,80   829,00 39,00 790,00 

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 850,00   790,00 49,00 741,00 0,93   332,00 22,00 310,00 

11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 339,00   308,00   0,91   123,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 14,00   1,00   0,00   

05503 Αριθμός ωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 842,00 147,00 695,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 277,00 16,00 261,00 181,00 11,00 170,00 0,00 0,00 0,00 

11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 127,00   58,00   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 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. - ΑΞ09Β / 

9iv 
 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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 παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      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 που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    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 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      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 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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 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 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 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

περιφέρειες 

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 0,00 

CR09 μειονεκτούντες 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 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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα μέτρησης 

για τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται 

ως βάση για τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης για 

τιμή βάσης και στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2017 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός   Αριθμός 66,00   0,00   0,00   0,00    

11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των 

Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις 

υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αναλογία   Αναλογία 35,70%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00    0,00   0,00    

11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται 

από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00    

11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες % % % 0,00% 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 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - ΑΞ09Β / 9iv 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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 νοικοκυριά ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    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    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 διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   40,00      31,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 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 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 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 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 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 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 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 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 0,00 0,00 0,00 
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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 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 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 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 Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 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 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 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 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 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 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 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   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 9,00   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   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   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 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - ΑΞ09Β 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 66,00   23,00   0,35   23,00   

05503 Αριθμός ωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 20.000,00   6.850,00 3.341,00 3.509,00 0,34   6.612,00 3.281,00 3.331,00 

11202 Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 62.832,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

05503 Αριθμός ωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 238,00 60,00 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11202 Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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. - ΑΞ09Β / 9v 
 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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 παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      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 που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    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 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      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 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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 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 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 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

περιφέρειες 

CR09 μειονεκτούντες 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 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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα μέτρησης 

για τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως 

βάση για τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης για 

τιμή βάσης και στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2017 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11303 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται 1 έτος μετά τη λήξη της 

παρέμβασης 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός   Αριθμός 54,00   0,00   0,00   0,00    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11303 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται 1 έτος μετά τη λήξη της 

παρέμβασης 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

              

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11303 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται 1 έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες        
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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 - ΑΞ09Β / 9v 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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 νοικοκυριά ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    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    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 διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   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   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 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 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 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 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 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 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 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 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 0,00 0,00 0,00 
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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 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 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 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 Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 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 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 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 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 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 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 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   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   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   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   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 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - ΑΞ09Β 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 90,00   0,00   0,00   0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες          
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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. - ΑΞ09Β / 

9vi 
 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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 παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      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 που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    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 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      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 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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 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 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 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 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 0,00 
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Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR09 μειονεκτούντες 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 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 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης 

για τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως 

βάση για τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης για τιμή 

βάσης και στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2017 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ1385 Αριθμός νέων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων τοπικού ή περιφερειακού 

χαρακτήρα που βελτιώνουν την απασχολησιμότητα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός   Αριθμός 7,00   0,00   0,00   0,00    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ1385 Αριθμός νέων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα που βελτιώνουν την απασχολησιμότητα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00    0,00   0,00    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ1385 Αριθμός νέων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα που βελτιώνουν την απασχολησιμότητα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   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 - ΑΞ09Β / 9vi 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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 νοικοκυριά ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    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    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 διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   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   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 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 Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 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 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 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 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 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 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   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   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   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   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 - ΑΞ09Β 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ1263 Αριθμός εγκεκριμένων έργων που αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός έργων 7,00   0,00   0,00   0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ1263 Αριθμός εγκεκριμένων έργων που αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   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) - ΑΞ10 / 10a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO35 Παιδική μέριμνα και 

εκπαίδευση: Δυναμικότητα 

ενισχυόμενων υποδομών 
παιδικής μέριμνας ή 

εκπαίδευσης 

Άτομα Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.150,00   0,00   Δεν έχει ολοκληρωθεί καμία πράξη εντός του έτους αναφοράς. 

S CO35 Παιδική μέριμνα και 
εκπαίδευση: Δυναμικότητα 

ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή 
εκπαίδευσης 

Άτομα Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.150,00   111.248,00   Η τιμή προκύπτει από την πράξη εξοπλισμού ΤΠΕ για σχολικές 
μονάδες της ΠΚΜ σε όλες τις βαθμίδες (προσχολική, Α/βάθμια και 

Β/βάθμια), που εντάχθηκε το 2017. 

Δεν πρόκειται για περίπτωση διπλομέτρησης, αλλά για αύξηση σε 
σχέση με τον προγραμματικό στόχο σαν αποτέλεσμα της αλλαγής του 

μείγματος της τυπολογίας των έργων (κατασκευαστικά έργα και 

εξοπλισμοί) που συμμετέχουν στην διαμόρφωση του δείκτη, 
αποτέλεσμα της χαρτογράφησης των αναγκών στον Τομέα της 

Εκπαίδευσης. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

F CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή εκπαίδευσης 

0,00         

S CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή εκπαίδευσης 

1.105,00         
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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 

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 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1380 Ποσοστό κάλυψης του 
πληθυσμού από υποδομές 

εκπαίδευσης 

% Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

90 2014 100  97,35 Η τιμή του δείκτη προέκυψε από χαρτογράφηση αναγκών για το σχολικό έτος 
2017/2018 και στοιχεία μαθητών, από τη Διεύθυνση Α/βάθμιας και 

Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1380 Ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού από υποδομές εκπαίδευσης    97,22   
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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) - ΑΞ11 

 
Άξονας προτεραιότητας ΑΞ11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F Τ1395 Δικαιούχοι πράξεων 

ΕΤΠΑ που 

υποστηρίζονται 

Αριθμός 

δικαιούχων 

 100,00   0,00   Δεν έχει ολοκληρωθεί καμία πράξη έως και το έτος αναφοράς. 

S Τ1395 Δικαιούχοι πράξεων 
ΕΤΠΑ που 

υποστηρίζονται 

Αριθμός 
δικαιούχων 

 100,00   54,00   Η τιμή του δείκτη αφορά στο σύνολο των δικαιούχων πράξεων ΕΤΠΑ που 
εντάχθηκαν έως το τέλος 2017, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχνική 

Βοήθεια, μέσω της ενημέρωσης & πληροφόρησης & της πρόσβασης στις ευκαιρίες 

χρηματοδότησης που παρέχεται από τη σχετική πράξη (MIS 5000237), στη βάση 
της εγκεκριμένης Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ. 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F Τ1395 Δικαιούχοι πράξεων ΕΤΠΑ που υποστηρίζονται          

S Τ1395 Δικαιούχοι πράξεων ΕΤΠΑ που υποστηρίζονται 21,00         
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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 - ΑΞ11 / 11a1 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1312 Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, 
προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά με 

τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα ΕΠ 

που παρέχεται ηλεκτρονικά   % 

%  100,00 2014 100,00 100,00  Το σύνολο της πληροφόρησης/ενημέρωσης/επικοινωνίας για τις δράσεις του 
ΕΠ και τις δράσεις ΕΤΠΑ παρέχεται ηλεκτρονικά σε συνεχή βάση από τον 

ιστότοπο της ΕΥΔ, το portal του ΕΣΠΑ και κατά περίπτωση από άλλους 

δικτυακούς τόπους. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 
2014 

Σύνολο 
2014 

Ποιοτικά 

Τ1312 Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα 

ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά   % 

100,00  100,00  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 - ΑΞ11 / 11a2 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1390 Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων 
ΕΤΠΑ επί πληρωμών ΕΤΠΑ που 

προκύπτουν από μη επάρκεια δικαιούχου 

% συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης 

 1,26 2014 1,00 0,00  Οι δημοσιονομικές διορθώσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί έως και το έτος αναφοράς σε 

ενταγμένα έργα ΕΤΠΑ του ΕΠ δεν οφείλονται σε μη 

επάρκεια δικαιούχων. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 
2014 

Σύνολο 
2014 

Ποιοτικά 

Τ1390 Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων ΕΤΠΑ επί πληρωμών ΕΤΠΑ που προκύπτουν από μη επάρκεια 

δικαιούχου 

0,00  0,00  0,00  
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Άξονας προτεραιότητας ΑΞ12 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΚΤ 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - ΑΞ12 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
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Άξονας προτεραιότητας ΑΞ12 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΚΤ 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - ΑΞ12 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2017 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ1396 Δικαιούχοι πράξεων ΕΚΤ που υποστηρίζονται  Αριθμός δικαιούχων 20,00   63,00 0,00 0,00 3,15   12,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ1396 Δικαιούχοι πράξεων ΕΚΤ που υποστηρίζονται  51,00   0,00 0,00 0,00 0,00 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 - ΑΞ12 / 12a1 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα μέτρησης 

για τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως 

βάση για τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης για 

τιμή βάσης και στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2017 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ1313 Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά 

με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά % 

 Αναλογία   Αναλογία 100,00%   100,00%   100,00% % % 100,00% % %  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ1313 Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά %  100,00% % % 100,00% % %  % % % 100,00% % %  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ1313 Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά %  % % % 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 - ΑΞ12 / 12a2 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα μέτρησης για 

τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης για τιμή 

βάσης και στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2017 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ1391 Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων ΕΚΤ επί πληρωμών ΕΚΤ που 

προκύπτουν από μη επάρκεια δικαιούχου 

 Αναλογία   Αναλογία 3,00%   0,00%   0,00% % % 0,00% % %  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ1391 Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων ΕΚΤ επί πληρωμών ΕΚΤ που προκύπτουν από μη επάρκεια δικαιούχου  0,00% % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ1391 Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων ΕΚΤ επί πληρωμών ΕΚΤ που προκύπτουν από μη επάρκεια δικαιούχου  % % % 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 

CO01 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

0 

CO02 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

0 

CO04 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

μη οικονομική στήριξη 

0 

CO05 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

0 
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Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

2017 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2017 Σωρευτικά 

στοιχεία για τους 

άνδρες 

2017 Σωρευτικά 

στοιχεία για τις 

γυναίκες 

2017 Ετήσιο 

σύνολο 

2017 Ετήσιο 

σύνολο ανδρών 

2017 Ετήσιο 

σύνολο γυναικών 

ΑΞ01 O CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες 

εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων 

Full time 

equivalents 

ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ01 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ02 O CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ02 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ03 O CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ03 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ04 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 

των δημόσιων κτιρίων 

kWh/year ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ04 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ05 O CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά 

μέτρα 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ05 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.917.996,00      

ΑΞ05 I Κ221 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3,00      

ΑΞ06 O CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ06 O CO37 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές 

αστικής ανάπτυξης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ06 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.888.564,97      

ΑΞ06 I Κ222 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

12,00      

ΑΞ06 I Κ223 Στρατηγικές για την αστική ανάπτυξη για τις οποίες έχει ενταχθεί τουλάχιστον ένα 

έργο 

Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ07 O CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών km ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ07 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

127.235.320,80      

ΑΞ08 O CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Number ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

ΑΞ08 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ08 O 11304 Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

2017 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2017 Σωρευτικά 

στοιχεία για τους 

άνδρες 

2017 Σωρευτικά 

στοιχεία για τις 

γυναίκες 

2017 Ετήσιο 

σύνολο 

2017 Ετήσιο 

σύνολο ανδρών 

2017 Ετήσιο 

σύνολο γυναικών 

ΑΞ09Α O CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ09Α F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

12.943.007,00      

ΑΞ09Β O CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) 

Number ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5.129,00 12,00 5.117,00 2.099,00 5,00 2.094,00 

ΑΞ09Β F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

46.537.655,93      

ΑΞ09Β O 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

41,00   26,00   

ΑΞ09Β O 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

26.521,00 137,00 26.384,00 11.433,00 54,00 11.379,00 

ΑΞ09Β O Τ1263 Αριθμός εγκεκριμένων έργων που αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού 

ή περιφερειακού χαρακτήρα 

Αριθμός 

έργων 

ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

ΑΞ10 O CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ10 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

2016 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2015 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2014 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

Παρατηρήσεις 

ΑΞ01 O CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών 

κέντρων 

Full time 

equivalents 

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ01 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ02 O CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ02 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ03 O CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ03 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ04 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων 

κτιρίων 

kWh/year ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ04 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ05 O CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ05 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ05 I Κ221 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ06 O CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ06 O CO37 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ06 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ06 I Κ222 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ06 I Κ223 Στρατηγικές για την αστική ανάπτυξη για τις οποίες έχει ενταχθεί τουλάχιστον ένα έργο Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ07 O CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ07 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες     
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

2016 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2015 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2014 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

Παρατηρήσεις 

περιφέρειες 

ΑΞ08 O CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

ΑΞ08 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ08 O 11304 Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ09Α O CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ09Α F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ09Β O CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) 

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.030,00 923,00 0,00  

ΑΞ09Β F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ09Β O 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

15,00 1,00 0,00  

ΑΞ09Β O 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

15.088,00 4.505,00 0,00  

ΑΞ09Β O Τ1263 Αριθμός εγκεκριμένων έργων που αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού 

χαρακτήρα 

Αριθμός έργων ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

ΑΞ10 O CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή 

εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

ΑΞ10 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

    

 
 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ορόσημο για το 

2018 - σύνολο 

Ορόσημο για το 

2018 - άντρες 

Ορόσημο για το 

2018 - γυναίκες 

Τελικός στόχος 

(2023) - σύνολο 

Τελικός στόχος 

(2023) - άντρες 

Τελικός στόχος 

(2023) - γυναίκες 

ΑΞ01 O CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες 

εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων 

Full time 

equivalents 

ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

45   175,00   

ΑΞ01 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6.342.215   22.995.670,00   

ΑΞ02 O CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

15   78,00   

ΑΞ02 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.111.124   11.280.344,00   

ΑΞ03 O CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

56   370,00   

ΑΞ03 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

28.719.919   104.132.987,00   

ΑΞ04 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/year ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

522.000,00   5.800.000,00   

ΑΞ04 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

9.067.974   32.878.754,00   

ΑΞ05 O CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά 

μέτρα 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   80.000,00   

ΑΞ05 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

20.392.407   73.939.005,00   

ΑΞ05 I Κ221 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3      

ΑΞ06 O CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   200.000,00   

ΑΞ06 O CO37 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο 0   200.000,00   



 

EL 122  EL 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ορόσημο για το 

2018 - σύνολο 

Ορόσημο για το 

2018 - άντρες 

Ορόσημο για το 

2018 - γυναίκες 

Τελικός στόχος 

(2023) - σύνολο 

Τελικός στόχος 

(2023) - άντρες 

Τελικός στόχος 

(2023) - γυναίκες 

αστικής ανάπτυξης ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

ΑΞ06 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

33.316.773   127.934.848,00   

ΑΞ06 I Κ222 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4      

ΑΞ06 I Κ223 Στρατηγικές για την αστική ανάπτυξη για τις οποίες έχει ενταχθεί τουλάχιστον ένα έργο Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4      

ΑΞ07 O CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών km ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,4   36,40   

ΑΞ07 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

98.988.629   358.914.022,00   

ΑΞ08 O CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Number ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

22   110,00   

ΑΞ08 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.877.205   12.243.175,00   

ΑΞ08 O 11304 Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

14   70,00   

ΑΞ09Α O CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

140.600,00   1.200.000,00   

ΑΞ09Α F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

8.429.730   30.564.604,00   

ΑΞ09Β O CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) 

Number ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

30   200,00   

ΑΞ09Β F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

47.120.037   186.730.725,00   

ΑΞ09Β O 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

50   85,00   

ΑΞ09Β O 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

16340 240 16100 40.850,00 540,00 40.310,00 

ΑΞ09Β O Τ1263 Αριθμός εγκεκριμένων έργων που αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή 

περιφερειακού χαρακτήρα 

Αριθμός έργων ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2   7,00   

ΑΞ10 O CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

360,00   2.150,00   

ΑΞ10 F Τ1390 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

8.429.730   30.564.604,00   
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3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος 

 

[όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση 

δημοσιονομικών δεδομένων)]. 

 

 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Βάση 

υπολογισμού 

Συνολική 

χρηματοδότηση 

Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 

Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για 

να λάβουν στήριξη 

Ποσοστό των 

συνολικών 

πιστώσεων που 

καλύπτεται με 

επιλεγείσες 

πράξεις 

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 

ΑΞ01 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 22.995.670,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

ΑΞ02 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 11.280.344,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

ΑΞ03 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 104.132.987,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

ΑΞ04 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 39.700.172,99 53,69% 39.700.172,99 3.917.996,03 5,30% 23 

ΑΞ06 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 127.934.848,00 80,00 30.430.236,87 23,79% 30.430.236,87 2.872.221,05 2,25% 26 

ΑΞ07 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 358.914.022,00 80,00 342.166.596,41 95,33% 342.166.596,41 127.227.554,37 35,45% 9 

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 33.722.268,20 110,33% 33.722.268,20 12.943.007,46 42,35% 14 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 186.730.725,00 80,00 81.856.025,14 43,84% 81.856.025,14 46.524.380,62 24,92% 94 

ΑΞ10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 30.564.604,00 80,00 13.199.128,45 43,18% 13.199.128,45 0,00 0,00% 16 

ΑΞ11 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 14.738.818,00 80,00 1.874.751,16 12,72% 1.874.751,16 1.098.205,03 7,45% 9 

ΑΞ12 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 3.019.418,00 80,00 800.000,00 26,50% 800.000,00 145.373,88 4,81% 2 
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Σύνολο ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 807.943.656,00 80,00 461.093.154,08 57,07% 461.093.154,08 148.058.983,94 18,33% 97 

Σύνολο ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 201.993.318,00 80,00 82.656.025,14 40,92% 82.656.025,14 46.669.754,50 23,10% 96 

Γενικό σύνολο    1.009.936.974,00 80,00 543.749.179,22 53,84% 543.749.179,22 194.728.738,44 19,28% 193 
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Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής 

[άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013] 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά 

δαπανών 

Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

ΑΞ01 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

058 01 07 07 01   24 EL12 0,00 0,00 0,00 0 

ΑΞ02 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

056 01 07 07 02   24 EL12 0,00 0,00 0,00 0 

ΑΞ03 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

067 01 07 07 03   24 EL12 0,00 0,00 0,00 0 

ΑΞ04 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

013 01 07 07 04   24 EL12 0,00 0,00 0,00 0 

ΑΞ05 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

087 01 03 07 05   22 EL12 35.399.340,16 35.399.340,16 2.112.631,89 20 

ΑΞ05 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

087 01 07 07 05   22 EL12 4.300.832,83 4.300.832,83 1.805.364,14 3 

ΑΞ06 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

020 01 01 07 06   11 EL12 4.150.340,76 4.150.340,76 0,00 1 

ΑΞ06 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

020 01 02 07 06   11 EL12 9.004.709,14 9.004.709,14 61.991,58 8 

ΑΞ06 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

020 01 03 07 06   11 EL12 1.002.721,22 1.002.721,22 0,00 3 

ΑΞ06 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06   22 EL12 260.616,43 260.616,43 8.736,05 1 

ΑΞ06 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

093 01 07 07 06   23 EL12 3.054.027,99 3.054.027,99 1.243.413,67 5 

ΑΞ06 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

093 01 07 07 06   24 EL12 3.997.800,00 3.997.800,00 0,00 1 

ΑΞ06 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

094 01 02 07 06   08 EL12 900.000,00 900.000,00 0,00 1 

ΑΞ06 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

094 01 03 07 06   08 EL12 8.060.021,33 8.060.021,33 1.558.079,75 6 

ΑΞ07 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

025 01 01 07 07   12 EL12 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 1 

ΑΞ07 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

028 01 01 07 07   08 EL12 52.025.856,40 52.025.856,40 25.473.735,06 1 

ΑΞ07 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

030 01 01 07 07   08 EL12 132.930.401,95 132.930.401,95 39.590.168,54 2 

ΑΞ07 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

030 01 02 07 07   08 EL12 87.879.744,67 87.879.744,67 28.738.512,52 3 

ΑΞ07 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

030 01 03 07 07   08 EL12 62.330.593,39 62.330.593,39 33.425.138,25 2 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά 

δαπανών 

Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

ΑΞ08 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

104 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL12 0,00 0,00 0,00 0 

ΑΞ09Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

053 01 01 07 09   20 EL12 26.523.472,20 26.523.472,20 12.943.007,46 3 

ΑΞ09Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

055 01 01 07 09   20 EL12 7.198.796,00 7.198.796,00 0,00 11 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

109 01 01 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL12 14.164.624,06 14.164.624,06 14.058.306,28 1 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

109 01 02 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL12 15.543.730,71 15.543.730,71 11.355.005,45 2 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

109 01 07 07  06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL12 11.655.825,01 11.655.825,01 11.398.055,27 1 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

110 01 07 07  06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL12 1.432.080,00 1.432.080,00 287.512,43 1 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 01 07  06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL12 1.977.618,60 1.977.618,60 730.439,04 5 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 01 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL12 1.929.980,20 1.929.980,20 1.642.426,89 2 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 02 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL12 3.066.898,80 3.066.898,80 872.479,87 3 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 07 07  06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL12 12.722.887,59 12.722.887,59 4.426.455,46 14 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

112 01 07 07  06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL12 15.362.380,17 15.362.380,17 1.753.699,93 66 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

112 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL12 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 1 

ΑΞ10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

049 01 01 07 10   19 EL12 3.171.571,47 3.171.571,47 0,00 5 

ΑΞ10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

050 01 07 07 10   19 EL12 700.000,00 700.000,00 0,00 1 

ΑΞ10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

051 01 01 07 10   19 EL12 1.140.686,73 1.140.686,73 0,00 1 

ΑΞ10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

051 01 02 07 10   19 EL12 5.785.815,39 5.785.815,39 0,00 5 

ΑΞ10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

052 01 01 07 10   19 EL12 112.815,17 112.815,17 0,00 1 

ΑΞ10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

052 01 02 07 10   19 EL12 2.288.239,69 2.288.239,69 0,00 6 

ΑΞ11 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 01 04    24 EL12 23.595,00 23.595,00 0,00 1 

ΑΞ11 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 01 07    24 EL12 1.114.148,00 1.114.148,00 531.888,68 5 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά 

δαπανών 

Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

ΑΞ11 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 01 07    24 EL12 300.000,00 300.000,00 184.780,62 1 

ΑΞ11 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    24 EL12 137.008,16 137.008,16 137.008,14 1 

ΑΞ11 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 01 07    24 EL12 300.000,00 300.000,00 244.527,59 1 

ΑΞ12 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 01 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL12 400.000,00 400.000,00 143.778,00 1 

ΑΞ12 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL12 400.000,00 400.000,00 1.595,88 1 
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Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης 

 

1 2 3 4 5 6 

Χρήση 

διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης της 

ΕΕ που προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί στο 

πλαίσιο της 

διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης βάσει 

επιλεγμένων πράξεων (σε 

ευρώ) 

Ως ποσοστό της 

στήριξης της ΕΕ για 

τον άξονα 

προτεραιότητας (%) 

(3/στήριξη από την 

ΕΕ του άξονα 

προτεραιότητας * 

100) 

Ποσό της στήριξης της ΕΕ 

που χρησιμοποιείται στο 

πλαίσιο της 

διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης βάσει 

επιλέξιμων δαπανών που 

δηλώνονται από τον 

δικαιούχο στη 

διαχειριστική αρχή (σε 

ευρώ) 

Ως ποσοστό της 

στήριξης της ΕΕ για 

τον άξονα 

προτεραιότητας (%) 

(5/στήριξη από την 

ΕΕ του άξονα 

προτεραιότητας * 

100) 

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ01 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ02 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ03 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ04 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

ΑΞ05 0,00  0,00  
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του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ06 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ07 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΤΠΑ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

ΑΞ08 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ09Α 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΤΠΑ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

ΑΞ09Β 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ10 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

ΑΞ11 0,00  0,00  
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του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΤΠΑ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

ΑΞ12 0,00  0,00  
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 Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου 

«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση») 

 

1 2 3 4 5 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης της ΕΕ που 

προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί 

για πράξεις οι οποίες 

υλοποιούνται εκτός της περιοχής 

του προγράμματος βάσει 

επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ) 

Ως ποσοστό της στήριξης 

της ΕΕ για τον άξονα 

προτεραιότητας (%) 

(2/στήριξη από την ΕΕ του 

άξονα προτεραιότητας * 

100) 

Ποσό της στήριξης της ΕΕ σε 

πράξεις οι οποίες υλοποιούνται 

εκτός της περιοχής του 

προγράμματος βάσει επιλέξιμων 

δαπανών που δηλώνονται από τον 

δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή 

(σε ευρώ) 

Ως ποσοστό της στήριξης 

της ΕΕ για τον άξονα 

προτεραιότητας (%) 

(4/στήριξη από την ΕΕ του 

άξονα προτεραιότητας * 

100) 

ΑΞ01 0,00  0,00  

ΑΞ02 0,00  0,00  

ΑΞ03 0,00  0,00  

ΑΞ04 0,00  0,00  

ΑΞ05 0,00  0,00  

ΑΞ06 0,00  0,00  

ΑΞ07 0,00  0,00  

ΑΞ09Α 0,00  0,00  

ΑΞ10 0,00  0,00  

ΑΞ11 0,00  0,00  
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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] 

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  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. 

 

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. 

Στη βάση του εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης δεν προβλέπεται η εκπόνηση κάποιας Έκθεσης 

Αξιολόγησης το 2017 με αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των Δράσεων Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, 

αρμοδιότητας ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ, αυτή 

προκηρύχθηκε και κατακυρώθηκε εντός του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2018. 
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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 

 

Τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις του προγράμματος σχετίζονται με : 

  

(α)  κωλύματα στη διαδικαία επιλογής Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΦ-ΚΕ). 

Το ζήτημα αυτό επηρεάζει αρνητικά την υλοποίηση των ΑΞ02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης 

και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, ΑΞ03 - Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε μεγάλο βαθμό του ΑΞ08 - Προώθηση της 

βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων. 

Το 2017 αναλώθηκε στην αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών του ΕΦΔ, και αποτύπωση του σε σχετική νομοθετική ρύθμιση και στην έκδοση εφαρμοστικής 

εγκυκλίου από την ΕΥΘΥγια τους ΕΦ-ΚΕ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Η Διαχειριστική Αρχή είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (συναντήσεις με ΕΥΚΕ, 

συναντήσεις δικτύου RIS3,  ανάθεση εμπειρογνωμοσύνης για την προετοιμασία των σχετικών 

προσκλήσεων, κλπ) για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών από το προηγούμενο έτος (2016). 

Οι καθυστερήσεις τουλάχιστον 2 χρόνων, που ξεπερνούν τις αρμοδιότητες και το πεδίο ευθύνης της 

Διαχειριστικής Αρχής, θέτουν εν αμφιβόλω την επίτευξη των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης των 

σχετικών Αξόνων Προτεραιότητας. 

 

(β) εκκρεμότητες στην εκπλήρωση της θεματικής αιρεσιμότητας 4.1 - αρμοδιότητας ΥΠΕΝ –και την 

έκδοση του νέου ΚΕΝΑΚ που καθυσερούν την έκδοση της πρόσκλησης για  δράσεις που αφορούν την 

ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (ΕΠ 4γ, π/υ ΔΔ 22,38 εκατ. €).   

Ειδικότερα, η θεματική αιρεσιμότητα Τ.04.1 εκπληρώθηκε τον Ιούλιο 2017 με την δημοσίευση του 

επικαιροποιημένου ΚΕΝΑΚ στο ΦΕΚ, με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 

Απαραίτητη για την εφαρμογή του νέου ΚΕΝΑΚ ήταν και η έκδοση Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ), οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ το Νοέμβριο 2017, που αποτελούν 

τους κανόνες / προδιαγραφές για την εφαρμογή του. Τέλος, κρίθηκε απαραίτητη (στη βάση του νέου 

ΚΕΝΑΚ) η επικαιροποίηση του software με το οποίο εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 

(ΠΕΑ), το οποίο ολοκληρώθηκε στις 27/11/2017. 

Η συνολική καθυστέρηση των 2,2 χρόνων (από την πρόβλεψη της εκπλήρωσης της αιρεσιμότητας κατά 

την έγκριση των ΕΠ του ΕΣΠΑ έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των συνοδευτικών ενεργειών – 

Τεχνικές Οδηγίες και επικαιροποίηση software), αποκλειστικής ευθύνης του ΥΠΕΝ, θέτει εν αμφιβόλω 

την επίτευξη των οροσήμων του Πλαισίου Επίδοσης για την συγκεκριμένη δράση του ΑΞ 04 - 

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

τους τομείς 

(γ) μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης των δράσεων Υγείας, λόγω του μεγάλου χρονικού 

διαστήματος διαβούλευσης για τον τομέα Υγείας με τις Περιφέρειες και την ΕΕ για την οριστικοποίηση 

του σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός έχει πια οριστικοποιηθεί και αναμένεται η εξειδίκευση ενός μεγάλου 

τμήματος των δράσεων κατά το Α’ εξάμηνο του 2018 και τέλος 

(δ) η έκδοση του Ν.4412/2016 (νέος Νόμος για τα δημόσια έργα). Οι αλλαγές που επέφερε ο Νόμος στις 

διαδικασίες διεξαγωγής των διαγωνισμών, η καθυστέρηση στην έκδοση των απαραίτητων ερμηνευτικών 

εγκυκλίων και αποφάσεων για την εφαρμογή της διαδικασίας διεξαγωγής διαγωνισμού, καθώς και των 
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υποδειγμάτων της ΕΑΔΗΣΥ για την υποβολή των τευχών διαγωνισμού, καθυστέρησαν σημαντικά τη 

διαδικασία υποβολής από τους δικαιούχους και προέγκρισης από την ΕΥΔ των τευχών διαγωνισμού για 

τα έργα αυτά. 

Η συνολική καθυστέρηση που σημειώθηκε είναι (κατά μέσο όρο) 8 μήνες για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού και 6,5 μήνες για την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι συνολική καθυστέρηση 14,5 μηνών. 

Το γεγονός αυτό εξηγεί το «άνοιγμα» που καταγράφεται μεταξύ ενταγμένων πράξεων και 

συμβασιοποιημένων πράξεων (και συνακόλουθα πληρωμών) στις περιπτώσεις των ΑΞ 5 - Προώθηση της 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων, ΑΞ 6 - Προστασία 

του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και ΑΞ 10- Επένδυση στην 

εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση. 
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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. 

 

Τα ζητήματα που καθυστερούν την υλοποίηση παρεμβάσεων του Προγράμματος, όπως αναλυτικά 

παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα 6α θέτουν εν αμφιβόλω την επίτευξη των οροσήμων του 

2018 του Πλαισίου Επίδοσης, στις περιπτώσεις των ΑΞ2, 3, 4, 5, 6, 8 και 10, ενώ δεν επηρεάζουν την 

επίτευξη των στόχων που τέθηκαν για το 2023. 

Η Διαχειριστική Αρχή παρακολουθεί στενά την πρόοδο υλοποίησης των οροσήμων για το 2018 και των 

στόχων για το 2023 και ωριμάζει την πρόταση αναθεώρησης του Προγράμματος και του Πλαισίου 

Επίδοσης σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑ, προκειμένου να τη διαβουλευθεί με τις Υπηρεσίες της ΕΕ. 
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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 
Γενική εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Τα κριτήρια δεν 

πληρούνται 

Ληφθέντα 

μέτρα 

Προθεσμία Αρμόδιοι 

φορείς 

Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της 

προθεσμίας 

Τα κριτήρια 

πληρούνται 

Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των 

υπόλοιπων μέτρων 

Παρατηρήσεις 
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Πίνακας 15: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων 
Γενική εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Τα κριτήρια δεν 

πληρούνται 

Ληφθέντα 

μέτρα 

Προθεσμία Αρμόδιοι 

φορείς 

Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της 

προθεσμίας 

Τα κριτήρια 

πληρούνται 

Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των 

υπόλοιπων μέτρων 

Παρατηρήσεις 
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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 Κατάσταση 

του μεγάλου 

έργου 

Συνολικές 
επενδύσεις 

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος 

Προγραμματιζόμενη 
ημερομηνία 

κοινοποίησης/υποβολής 

Ημερομηνία σιωπηρής 
συμφωνίας/έγκρισης 

από την Επιτροπή 

Προγραμματισμένη 
έναρξη υλοποίησης 

(έτος, τρίμηνο) 

Προβλεπόμενη 
ημερομηνία 

περάτωσης 

Άξονας 
προτεραιότητας/Επενδυτικές 

προτεραιότητες 

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 

Παρατηρήσεις 

Βελτίωση/αναβάθμιση της Δυτικής 

Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού 

Θεσσαλονίκης από πέρας κόμβου 

Κ16 (Λαχαναγορά) έως κόμβο Κ5 

(Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) 

2016GR16RFMP008 Εγκρίθηκε 84.633.009,57 80.971.206,32 3ο τρίμηνο 2015 24 Μαρ 2017 1ο τρίμηνο 2016 4ο τρίμηνο 2016 ΑΞ07 - 7b 25,20 Προχωρημένο 

στάδιο κατασκευής 

Σύμφωνα με την Κοινοποίηση, πίνακας D3, ο 

δείκτης εκροών της πράξης είναι ο CO14 – Οδικό 

Δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων οδών, με τιμή στόχο για το 2020 

τα 6,00 χλμ. Ο δείκτης θα επιτευχθεί ακαριαίως, με 

την ολοκλήρωση της πράξης, το Δεκ. 2020. Μέχρι 
και το έτος αναφοράς, ο δείκτης έχει τιμή επίτευξης 

0,00 χλμ.  

 

 

 

26 Ιουν 2013  
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που 

λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους. 

 

Ως προς το συγκεκριμένο μεγάλο έργο, δεν διαπιστώθηκε κάποιο σημαντικό πρόβλημα κατά την 

υλοποίησή του, το οποίο να απαίτησε τη λήψη μέτρων προς αντιμετώπισή του. 
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Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού 

προγράμματος 
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10.2. Κοινά σχέδια δράσης 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης 
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Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ) 

 
Τίτλος 

του ΚΣΔ 

CCI Στάδιο 

υλοποίησης του 

ΚΣΔ 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος 

Συνολική 

δημόσια 

στήριξη 

Συνεισφορά ΕΠ 

στο ΚΣΔ 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

ΚΣΔ 

[Προγραμματιζόμενη] υποβολή 

στην Επιτροπή 

[Προγραμματιζόμενη] έναρξη 

υλοποίησης 

[Προγραμματιζόμενη] 

περάτωση 

Κύριες εκροές και κύρια 

αποτελέσματα 

Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 

πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή 

Παρατηρήσεις 
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους 
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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 [ΑΡΘΡΟ 

50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (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] 

 

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  

 

 

 

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  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - 

ΕΚΤ  

 

 

 

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] 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της 

κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ) 

Ποσοστό των συνολικών 

πιστώσεων του επιχειρησιακού 

προγράμματος (%) 

ΑΞ05 31.760.138,39 53,69% 

ΑΞ06 83.397,26 0,08% 

ΑΞ07 2.240.000,00 0,78% 

Σύνολο 34.083.535,64 4,22% 

 

 

 

11.5. Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος 
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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 [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2016 (ΒΛ. ΣΗΜΕΙΟ 9 ΠΑΡΑΠΑΝΩ).  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2017] ΕΠΙΛΟΓΗ: ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 
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14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ 

ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 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, των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, 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 

 

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ειδικότερα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 όσον 

αφορά το «Περιεχόμενο των προγραμμάτων», στο άρθρο 96 παράγραφος 3 στοιχείο ε) όσον αφορά το 

«Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου 

Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», στο άρθρο 111 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 

στοιχείο δ) όσον αφορά τις «Εκθέσεις υλοποίησης του στόχου "Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση"», καθώς και στο παράρτημα 1 σημείο 7.3 όσον αφορά τη «Συμβολή των κανονικών 

προγραμμάτων στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες», 

αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις στρατηγικές για τις 

θαλάσσιες λεκάνες: 

 

 

 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP) 

  Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS) 
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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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ΜΕΡΟΣ Γ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) 

15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 

ΑΡΙΘ. 1303/2013] 
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16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ) 

 

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 [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (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 Τύπος εγγράφου Ημερομηνία εγγράφου Τοπικό στοιχείο αναφοράς Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής Αρχεία Ημερομηνία αποστολής Εστάλη από 

 


