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Εισαγωγή 

Το παρόν αποτελεί το Μεθοδολογικό Έγγραφο για το Πλαίσιο Επίδοσης του Προγράμματος 

«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2021-2027», το οποίο καταρτίσθηκε με βασικό στόχο να 

συνδράμει στην κατανόηση της λογικής της παρέμβασης, της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, 

της επιλογής και στοχοθέτησης των δεικτών. 

Το Μεθοδολογικό Έγγραφο για το Πλαίσιο Επίδοσης: 

▪ Τεκμηριώνει τα δεδομένα και τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή των 

δεικτών στο επίπεδο του κάθε Ειδικού Στόχου. 

▪ Παρέχει θεσμική μνήμη για το Πρόγραμμα. 

▪ Παρέχει τη βάση για την αιτιολόγηση μεταγενέστερων αλλαγών του Προγράμματος όταν οι 

παραδοχές ή η ζήτηση αλλάζει. 

▪ Υποστηρίζει μια μεταγενέστερη αξιολόγηση του Προγράμματος. 

Η προετοιμασία του παρόντος Μεθοδολογικού Εγγράφου και η συνυποβολή του με το Πρόγραμμα, 

συμβάλλει θετικά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την έγκριση του Προγράμματος και 

αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο και στις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του. 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, έχουν προδιαγραφεί συγκεκριμένες διαδικασίες 

για τη διαμόρφωση του συστήματος δεικτών και την αιτιολόγηση της επιλογής τους. Η 

παρακολούθηση και η μέτρηση των δεικτών αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

(ΣΔΕ) και στο Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΣΠΔ), στο πλαίσιο των οποίων 

περιλαμβάνονται διαδικασίες, προβλέψεις, κατευθύνσεις και εργαλεία για την ποιοτική και 

αξιόπιστη συλλογή των δεδομένων των δεικτών. Κύρια στοιχεία του ΕΣΠΔ για την εξασφάλιση της 

ποιότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων, αποτελούν το Μεθοδολογικό Έγγραφο για το Πλαίσιο 

Επίδοσης και το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ). Η διαμόρφωση του συστήματος δεικτών βασίζεται 

στη λογική της παρέμβασης και την υιοθέτηση των κριτηρίων RACER κατά τη διαδικασία επιλογής 

κατάλληλων και ποιητικών ειδικών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων. Για την παρακολούθηση 

της επίτευξης των στόχων όλων των δεικτών, με βάση το υφιστάμενο ΣΔΕ, αποτυπώνονται από τον 

δικαιούχο οι τιμές στο Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ). Ο δικαιούχος έχει την 

υποχρέωση να τεκμηριώσει στο ΔΔΕΔΠ τις επιτευχθείσες τιμές δεικτών με βάση τη μέθοδο μέτρησης 

που προβλέπεται στο σχετικό Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, επισυνάπτοντας σχετικό υλικό. Η 

επαλήθευση της προόδου επίτευξης των δεικτών πιστοποιείται από τη Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) και 

αποτυπώνεται στο Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΕΔΠ), το οποίο 

συμπληρώνει η ίδια. Ειδικά για τις δράσεις των κρατικών ενισχύσεων διαμορφώνεται σχετική 

Έκθεση Επαλήθευσης στην οποία πιστοποιούνται από τα αρμόδια όργανα οι τιμές των δεικτών και 

τροφοδοτείται το ΔΔΕΕΔΠ. Το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών που τροφοδοτούν τους 

δείκτες με βάση τις διαδικασίες και τα έντυπα που αναφέρθηκαν παραπάνω, αποθηκεύονται στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), μέσω του οποίου υλοποιείται η διαβίβαση των 

δεδομένων στην Επιτροπή και διευκολύνεται η παραγωγή σχετικών αναφορών. Τα στοιχεία των 

δεικτών των Προγραμμάτων 2021- 2027 προβλέπεται ότι θα τηρούνται σε πολλαπλά επίπεδα του 

ΟΠΣ ΕΣΠΑ, από το ανώτερο επίπεδο του εγκεκριμένου Προγράμματος έως το κατώτερο επίπεδο της 

πράξης και του απογραφικού δελτίου συμμετέχοντα, στην περίπτωση δράσεων που 
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συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+. Η ορθότητα και η πληρότητα των δεδομένων δεικτών 

διασφαλίζεται από τις διαδικασίες ενημέρωσης και τη λειτουργικότητα που εφαρμόζει το ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 

Η διασφάλιση αυτή προκύπτει μέσω της τήρησης σε όλα τα επίπεδα της δομής των δεικτών, όπως 

αυτή προβλέπεται από το σε ισχύ Πρόγραμμα, της διενέργεια λογικών ελέγχων επικύρωσης και 

ελέγχων πληρότητας, στο σύνολο των σχετικών δελτίων, κατά την υποβολή τους από τους 

δικαιούχους και κατά την οριστικοποίησή τους από τις ΔΑ, όπως και της δημοσίευσης των ελέγχων 

επικύρωσης στις οδηγίες του εκάστοτε δελτίου, καθώς και κάθε άλλη διαδικασία που κρίνεται 

αναγκαία για τη απρόσκοπτη και ποιοτική μέτρηση των δεικτών. Οι ρυθμίσεις στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ και η 

λειτουργία του συστήματος αποτυπώνεται στα εγχειρίδια χρήσης του.  
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Ενότητα 1. Περιγραφή των κριτηρίων που εφαρμόσθηκαν για την επιλογή των 
δεικτών του Προγράμματος με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας των δεδομένων 

Στην παρούσα Ενότητα παρατίθενται οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που 

εφαρμόσθηκαν για την επιλογή των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων του Προγράμματος.  

Ειδικότερα, περιγράφονται ανά ειδικό στόχο: 

▪ τα βασικά κριτήρια που εφαρμόσθηκαν για την επιλογή των κοινών δεικτών 

▪ οι λόγοι που οδήγησαν στην υιοθέτηση ειδικών δεικτών και τα κριτήρια για την επιλογή 

τους. 

1.1. Κριτήρια Επιλογής Κοινών Δεικτών 

Η επιλογή των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων του Προγράμματος πραγματοποιείται 

στο πλαίσιο μιας συνεκτικά διαμορφωμένης λογικής της παρέμβασης, με τρόπο ώστε η 

αναμενόμενη αλλαγή που αποτυπώνεται στο αποτέλεσμα να μπορεί να μετρηθεί με έναν ή 

περισσότερους δείκτες αποτελεσμάτων και οι δείκτες εκροών να αποτυπώνουν κατάλληλα τα όσα 

επιτυγχάνονται (αγαθά ή υπηρεσίες που άμεσα παράγονται) με τους πόρους που χορηγήθηκαν. 

Για τις προγραμματιζόμενες κατηγορίες δράσεων του Προγράμματος που συγχρηματοδοτούνται 

από το ΕΤΠΑ (για δράσεις τύπου ΕΤΠΑ) η επιλογή των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ αυτών που σχετίζονται άμεσα με τους Στόχους Πολιτικής (ΣΠ) ή/ και τους 

Ειδικούς Στόχους (ΕΣ) που έχουν επιλεγεί για το Πρόγραμμα. 

Για τις προγραμματιζόμενες κατηγορίες δράσεων του Προγράμματος που συγχρηματοδοτούνται 

από το ΕΚΤ+ (δράσεις τύπου ΕΚΤ+) η επιλογή των κοινών δεικτών εκροών, άμεσων και 

μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε τόσο με βάση τις κύριες ομάδες-στόχου των 

κατηγοριών δράσεων, όσο και με βάση τις αναμενόμενες αλλαγές και σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίησή τους στους αντίστοιχους ΕΣ, όπως αυτή προσδιορίζεται στα Παραρτήματα του 

Καν. ΕΚΤ+. 

Η επιλογή των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων στηρίζεται στη λογική της παρέμβασης 

και τεκμηριώνεται αναλυτικά ως ακολούθως, ενώ στο Παράρτημα Ι αποτυπώνεται συνοπτικά η 

επιλογή τους, ανά Προτεραιότητα1 του Προγράμματος. 

 

 

 

 

 

 
1 Για το ΕΤΠΑ,ΤΣ,ΕΚΤ+, ΤΔΜ ως Προτεραιότητα νοείται ο άξονας προτεραιότητας. 
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1.1.1. Προτεραιότητα 1: Προώθηση Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας 

1.1.1.1. Ειδικός Στόχος 1i: Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και 

αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών 

Κατηγορία Δράσης: Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεών τους στην έρευνα, 

ανάπτυξη και καινοτομία και για τη συνεργασία τους με ερευνητικούς / ακαδημαϊκούς φορείς 

Kύριες ομάδες – στόχοι : α) Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις της Π-ΑΜΘ (μικρές και μεσαίες), β) 

Δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα τα οποία ασκούν εφαρμοσμένη και 

στοχευμένη έρευνα στους τομείς προτεραιότητας της RIS3. Ωφελούμενοι θα είναι οι επιχειρήσεις 

και τα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Π-ΑΜΘ. 

 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

RCO01 Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)  

RCO02 Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις  

RCO10 Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς οργανισμούς  

Οι ως άνω δείκτες έχουν απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο των δράσεων, ποσοτικοποιούν 

αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, συμβάλλοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Ειδικότερα: ο δείκτης RCO01 μετράει όλες τις επιχειρήσεις (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και 

μεγάλες) της ΑΜΘ που λαμβάνουν στήριξη για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης 

έρευνας και καινοτομίας σε τομείς της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης. Ο δείκτης RCO02 μετράει τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα λάβουν επιχορήγηση 

για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν επιστρεπτέες ενισχύσεις. Ο δείκτης  χρησιμοποιείται μαζί με τον δείκτη RCO01. Τέλος, ο 

δείκτης RCO10 μετράει τον αριθμό των επιχειρήσεων που συνεργάζονται σε κοινά ερευνητικά 

προγράμματα με ερευνητικούς οργανισμούς. Η συνεργασία σε Ε&Α μπορεί να είναι νέα ή 

υφιστάμενη και θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον όσο και η διάρκεια του υποστηριζόμενου έργου.  

Η επιλογή των παραπάνω δεικτών βασίζεται στη στρατηγική στόχευση του Προγράμματος «Π-ΑΜΘ 

2021-2027» για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, για αύξηση επενδύσεων σε Ε&Α 

από τις επιχειρήσεις κατά προτεραιότητα σε τομείς της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και για ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή 

ιδίως σε τομείς που η Π-ΑΜΘ εμφανίζει πλεονέκτημα.  

Με τους εν λόγω δείκτες παρακολουθείται η πρόοδος των δράσεων του ΕΣ1i.   

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

RCR02 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες επιχορηγήσεις, 

χρηματοδοτικά μέσα) 

Ο δείκτης RCR02 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, ως προς την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων που αντιστοιχούν στη 

δημόσια στήριξη (συμπεριλαμβάνοντας επιχορηγήσεις και χρηματοδοτικά μέσα), συμβάλλοντας 

στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων. 
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RCR03 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή 
διαδικασιών* 

Ο δείκτης RCR03 έχει μεγάλη συνάφεια με τις δράσεις, καθώς ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα από τη στήριξη των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεών τους στην έρευνα 

και την καινοτομία. 

1.1.1.2. Ειδικός Στόχος 1ii: Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές 

Κατηγορία Δράσης : Δράσεις Ψηφιοποίησης (Δημόσιων, Πολιτιστικών, Κοινωνικών, κ.ά., Φορέων). 
 

 
Kύριες ομάδες – στόχοι : α) Οργανισμοί και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ 

βαθμού, ΝΠΔΔ, πολιτιστικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, φορείς δημόσιας υγείας, β) Κάτοικοι, 

επιχειρήσεις και επισκέπτες της Π-ΑΜΘ. Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι, οι επιχειρήσεις και οι 

επισκέπτες της Π-ΑΜΘ. 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

RCO14 Δημόσιοι Οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, 

προϊόντων και διαδικασιών  

Ο δείκτης RCO14 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες εκροές 

ως προς τον αριθμό των δημόσιων οργανισμών που θα λάβουν στήριξη για την ανάπτυξη ή τη 

σημαντική αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών, συμβάλλοντας στην 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.  

H επιλογή του δείκτη συνδέεται με τη στόχευση του Προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό της 

περιφερειακής και τοπικής δημόσιας διοίκησης με την ανάπτυξη ψηφιακής κουλτούρας και 

εύχρηστων ψηφιακών εφαρμογών προσανατολισμένων στις ανάγκες των πολιτών και των 

επιχειρήσεων για τη μετάβαση σε μια ψηφιακή κοινωνία και οικονομία. 

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

RCR11 Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και 

διαδικασιών  

Ο δείκτης RCR11 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα ως προς τον ετήσιο αριθμό χρηστών των αναπτυγμένων (νέων) ή σημαντικά 

αναβαθμισμένων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών, συμβάλλοντας στην 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.  

Οι χρήστες αφορούν στους «πελάτες - χρήστες» των πρόσφατα αναπτυγμένων ή σημαντικά 

αναβαθμισμένων δημόσιων υπηρεσιών και προϊόντων και στο προσωπικό του δημόσιου 

οργανισμού - φορέα που χρησιμοποιεί τις ψηφιακές διαδικασίες που αναπτύχθηκαν ή 

αναβαθμίστηκαν σημαντικά. 
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1.1.1.3. Ειδικός Στόχος 1iii: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των 

ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μέσω παραγωγικών επενδύσεων 

Κατηγορία Δράσης: 1) Ενίσχυση υφιστάμενων και ίδρυση επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα σε 

τομείς της στρατηγικής RIS3, 2) Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και στήριξη των 

εξαγωγών κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3 

Kύριες ομάδες – στόχοι : α) Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες), β) 

Δημόσιοι φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας συμπεριλαμβανομένων επιμελητηρίων, 

επαγγελματικών ενώσεων κλπ. και γ) ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα. Ωφελούμενοι 

θα είναι οι επιχειρήσεις. 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

RCO01 Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)  

RCO02 Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις  

RCO05 Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται  

Οι ως άνω δείκτες έχουν απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο των δράσεων, ποσοτικοποιούν 

αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, συμβάλλοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Ειδικότερα: 

Ο δείκτης RCO01 αποτυπώνει την υποστήριξη συνολικά του αριθμού των επιχειρήσεων, ήτοι 

υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται για επιχειρηματική ανάπτυξη και 

διεθνοποίηση (συμπεριλαμβανομένων και παραγωγικών επενδύσεων). Χρησιμοποιείται μαζί με το 

δείκτη RCO02 που δηλώνει τη μορφή της υποστήριξης και είναι ίσοι μεταξύ τους. 

Ο δείκτης RCO02 αποτυπώνει τον αριθμό των επιχειρήσεων (νέες και υφιστάμενες) που θα λάβουν 

επιχορήγηση για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για επιχειρηματική ανάπτυξη και 

διεθνοποίηση. 

Ο δείκτης RCO05 μετράει αποκλειστικά τις νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται και αποτελεί 

υποσύνολο του δείκτη RCO02. Σύμφωνα με το ΔΤΔ μια επιχείρηση θεωρείται νέα αν δεν υπήρχε 

κατά την περίοδο τριών ετών πριν από την έναρξη του έργου, ενώ δε μπορεί μια επιχείρηση να 

θεωρηθεί νέα αν αλλάξει μόνο η νομική της μορφή. Ο δείκτης καλύπτει επίσης spin-offs. 

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

RCR01 Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες 

Ο δείκτης RCR01 έχει μεγάλη συνάφεια με τις δράσεις, καθώς ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, ως προς τις θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) που 

δημιουργούνται στο πλαίσιο των δράσεων που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα. 

RCR02 Ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες συμπληρώνουν τη δημόσια στήριξη (εκ της οποίας: 

επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) 

Ο δείκτης RCR02 έχει μεγάλη συνάφεια με τις δράσεις, καθώς ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, ως προς την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων που αντιστοιχούν στη 

δημόσια στήριξη (συμπεριλαμβάνοντας επιχορηγήσεις και χρηματοδοτικά μέσα), συμβάλλοντας 

στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων. 
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Κατηγορία Δράσης : Ανάπτυξη/αναβάθμιση μηχανισμών και δομών στήριξης επιχειρήσεων 

Kύριες ομάδες – στόχοι : α) Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες), β) 

Δημόσιοι φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας συμπεριλαμβανομένων επιμελητηρίων, 

επαγγελματικών ενώσεων κλπ. και γ) ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα. Ωφελούμενοι 

θα είναι οι επιχειρήσεις. 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

RCO15 Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη επιχειρήσεων  
Ο δείκτης RCO15 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί 

αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές και μετρά τον πρόσθετο αριθμό των επιχειρήσεων (πρόσθετη 

δυναμικότητα) που εξυπηρετούνται σε ετήσια βάση από τις θερμοκοιτίδες που λειτουργούν στην 

ΑΜΘ, συμβάλλοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.   

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

RCR18 ΜΜΕ που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου μετά τη δημιουργία του 

εκκολαπτηρίου 

Ο δείκτης RCR18 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση, καθώς αποτυπώνει με ακρίβεια τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς τον ετήσιο αριθμό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις 

υπηρεσίες του εκκολαπτηρίου, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων. 

1.1.2. Προτεραιότητα 2: Βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών 

1.1.2.1. Ειδικός Στόχος 2i: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου 

Κατηγορία Δράσης: 1) Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτίρια 

περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας σε τομείς όπως υγεία, εκπαίδευση, αθλητισμός, 

πολιτισμός, δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση, κ.α.  

Kύριες ομάδες - στόχοι: ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των Νομικών τους 

Προσώπων και των οργανισμών τους (ΔΕΥΑ, Μουσεία κ.α.), ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που διαθέτουν κτιριακές 

υποδομές στην Περιφέρεια (υγεία, πολιτισμός, αθλητισμός). Ωφελούμενοι θα είναι δημόσιοι 

φορείς. 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

RCO19 Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση 
Ο δείκτης RCO19 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες εκροές 

ως προς την ωφέλιμη επιφάνεια δημόσιων/δημοτικών κτιρίων περιφερειακής και τοπικής 

αρμοδιότητας (σε τομείς όπως υγεία, εκπαίδευση, αθλητισμός, πολιτισμός, δημόσια διοίκηση και 

αυτοδιοίκηση) που επιτυγχάνουν καλύτερη ενεργειακή απόδοση λόγω της στήριξης που 

λαμβάνουν. Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με τη στόχευση της Περιφέρειας για βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων. 

 

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

RCR26 Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, 

επιχειρήσεις, άλλα) 

Ο δείκτης RCR26 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα ως προς τη συνολική ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στα 

υποστηριζόμενα δημόσια/δημοτικά κτίρια, συμβάλλοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 



12 

 

σχετικά με την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πριν την παρέμβαση στο κτίριο και μετά την 

παρέμβαση. Η τιμή βάσης αναφέρεται στην ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πριν τις 

παρεμβάσεις και η τιμή επίτευξης αναφέρεται στην ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 

κατά το έτος μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. 
 

RCR29 Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

Ο δείκτης RCR29 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα ως προς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πριν την έναρξη μιας παρέμβασης 

και την επιτευχθείσα τιμή με βάση το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που επιτυγχάνεται κατά τη 

διάρκεια του έτους μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης.  

1.1.2.2. Ειδικός Στόχος 2ii: Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία 

(ΕΕ) 2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων βιωσιμότητας που καθορίζονται σε 

αυτήν 

Κατηγορία Δράσης: 1) Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της 

γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές 

Kύριες ομάδες - στόχοι : ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των Νομικών τους 

Προσώπων και των οργανισμών τους (π.χ. ΔΕΥΑ) και επιχειρήσεις της Π-ΑΜΘ. Ωφελούμενοι θα είναι 

κάτοικοι και επιχειρήσεις της Π-ΑΜΘ. 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

RCO22 Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: 

ηλεκτρική, θερμική) 

Ο δείκτης RCO22 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες εκροές 

ως προς την πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις εγκαταστάσεις 

που κατασκευάζονται ή επεκτείνονται μέσω της στήριξης. Ο δείκτης καλύπτει επίσης την 

παραγωγική ικανότητα των εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν ή επεκτάθηκαν και δεν έχουν 

ακόμη συνδεθεί στο δίκτυο (αν έχει εφαρμογή) ή δεν είναι ακόμη πλήρως έτοιμες για παραγωγή 

ενέργειας. 

Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με τη στόχευση του Προγράμματος για αξιοποίηση του 

υφιστάμενου δυναμικού ΑΠΕ και κυρίως της γεωθερμίας, καθώς η Περιφέρεια διαθέτει γεωθερμικά 

πεδία που μπορούν να συνεισφέρουν στην παραγωγή ενέργειας με εφαρμογή στον αγροτικό τομέα 

και για αστική τηλεθέρμανση, συμβάλλοντας στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών, στην προσέλκυση 

επενδύσεων (θερμοκήπια, κ.α.) και στη μείωση του κόστους παραγωγής. 

 

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

RCR31 Συνολική παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, 

θερμική) 

Ο δείκτης RCR31 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα ως προς την ετήσια ανανεώσιμη ενέργεια (γεωθερμική ενέργεια) που παράγεται πριν 

και μετά την παρέμβαση σε υποστηριζόμενα έργα. Η τιμή βάσης αναφέρεται στην ετήσια ενέργεια 

που παράγεται κατά το έτος πριν από την έναρξη της παρέμβασης και μπορεί να είναι μη μηδενική 

σε περιπτώσεις επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας. Η τιμή επίτευξης είναι η ετήσια ενέργεια 

που παράγεται κατά το έτος μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. 
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1.1.2.3. Ειδικός Στόχος 2iv: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης 

του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που 

βασίζονται στο οικοσύστημα 

Κατηγορία Δράσης : 1) Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων 

των πράσινων υποδομών, 2) Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας για πρόληψη και διαχείριση 

κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα. 

Kύριες ομάδες – στόχοι : ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και συνδεδεμένα με αυτούς Νομικά Πρόσωπα (π.χ. 

ΔΕΥΑ, Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας), Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Δ/ση Υδάτων Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, Δ/ση Δασών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), άλλοι αρμόδιοι φορείς 

για την πολιτική προστασία (π.χ. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών). 

Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας, ιδιαίτερα αυτοί που κατοικούν 

σε περιοχές υψηλής τρωτότητας σε κλιματικούς κινδύνους, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

που διατηρούν περιουσία ή παραγωγικές δραστηριότητες στις εν λόγω περιοχές. 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

RCO24 Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, 

προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών  

Ο δείκτης RCO24 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση 2 «Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας 

για πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα» και ποσοτικοποιεί τις 

αναμενόμενες εκροές ως προς τη συνολική αξία των επενδύσεων σε έργα που υποστηρίζουν την 

ανάπτυξη ή αναβάθμιση της παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας, προειδοποίησης και 

ανταπόκρισης και συνδέονται με φυσικούς κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα. 

Η αναβάθμιση αφορά πρωτίστως σε νέες λειτουργίες ή στην αναβάθμιση των υπαρχόντων 

συστημάτων σε περιφερειακό επίπεδο. 

Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με τη στόχευση του Προγράμματος για ενίσχυση της προστασίας 

της ΑΜΘ από φυσικές καταστροφές, για προστασία της ζωής των κατοίκων  της Περιφέρειας και της 

περιουσίας τους από φυσικές καταστροφές.   
 

RCO25 Αντιπλημμυρικά έργα σε ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών που κατασκευάστηκαν ή 

ενισχύθηκαν πρόσφατα 

Ο δείκτης RCO25 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση 1 «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων υποδομών», καθώς ποσοτικοποιεί τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς το μήκος (σε χιλιόμετρα) ακτογραμμής, όχθης ποταμών και 

λιμνών που προστατεύονται έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων, συμβάλλοντας στην εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων. Οι υποδομές προστασίας που υποστηρίζονται πρέπει να είναι νέες 

κατασκευασμένες ή υφιστάμενα έργα που βελτιώνονται σημαντικά. 

 

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

RCR35 Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά έργα 

Ο δείκτης RCR35 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση 1 «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων υποδομών», καθώς ποσοτικοποιεί τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς τον αριθμό των ατόμων που ωφελούνται από την κατασκευή 

ή αναβάθμιση αντιπλημμυρικών έργων, συμβάλλοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.   
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1.1.2.4. Ειδικός Στόχος 2v: Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του 

νερού 

Κατηγορία Δράσης: 1) Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης, 2) Αναβάθμιση των 

δικτύων ύδρευσης και περιορισμός των διαρροών με εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου – 

τηλεχειρισμού, 3) Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών - Δράσεις Θαλάσσιας 

Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων. Συμπεριλαμβάνονται σχέδια και 

παρεμβάσεις για την διασφάλιση της πρόσβαση σε ποιοτικούς πόρους πόσιμου νερού (Master Plan, 

Σχέδια Ασφάλειας Νερού, κ.α.) καθώς και των ακτών κολύμβησης, 4) Ανάπτυξη δικτύου 

παρακολούθησης επιφανειακών και υπογείων υδάτων. 

Kύριες ομάδες – στόχοι : ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα (ΔΕΥΑ), 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Π-ΑΜΘ. 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

RCO27 Εθνικές και υποεθνικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Ο δείκτης RCO27 έχει απόλυτη συνάφεια με τις παραπάνω δράσεις και ποσοτικοποιεί τις 
αναμενόμενες εκροές ως προς τις στρατηγικές που υιοθετούνται για την διαχείριση των υδάτων. 
 

RCO30 Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα διανομής των δημόσιων 

δικτύων ύδρευσης 

Ο δείκτης RCO30 έχει απόλυτη συνάφεια με τις παραπάνω δράσεις και ποσοτικοποιεί τις 

αναμενόμενες εκροές ως προς το μήκος των νέων ή αναβαθμισμένων αγωγών των συστημάτων 

διανομής των δημοσίων δικτύων ύδρευσης. Η αναβάθμιση αφορά σε σημαντικές βελτιώσεις με 

στόχο την υψηλότερη ποιότητα νερού και/ή μείωση των απωλειών νερού. Οι αγωγοί ύδρευσης 

πρέπει να ολοκληρωθούν ως προς το φυσικό αντικείμενο προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον 

υπολογισμό της τιμής επίτευξης του δείκτη. Η συντήρηση και οι επισκευές των αγωγών του δικτύου 

ύδρευσης δεν καλύπτονται από το δείκτη. 

Ο δείκτης συνδέεται με τη στόχευση του Προγράμματος για ορθολογική διαχείριση των υδάτινων 

πόρων της Περιφέρειας, μέσω του περιορισμού των διαρροών και την εξασφάλιση επαρκούς και 

καλής ποιότητας πόσιμου νερού από επιφανειακές πηγές.  

 

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

RCR41 Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης 

Ο δείκτης RCR41 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα ως προς τον πληθυσμό που είναι συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο δίκτυο 

ύδρευσης, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης των υποστηριζόμενων έργων. Η βελτιωμένη παροχή 

νερού ερμηνεύεται με βάση την πρόσβαση (δηλαδή νέες συνδέσεις στο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης), 

τον υψηλότερο όγκο νερού που παρέχεται στους καταναλωτές, τη μείωση των απωλειών νερού και 

την καλύτερη ποιότητα νερού.  
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1.1.3. Προτεραιότητα 3: Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ 

1.1.3.1. Ειδικός Στόχος 3i: Ανάπτυξη ενός ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, 

βιώσιμου και διατροπικού ΔΕΔ-Μ 

Κατηγορία Δράσης: 1) Κατασκευή/ αναβάθμιση αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ, 2) 

Ανάπτυξη/αναβάθμιση Συνοριακών Σταθμών. 

Kύριες ομάδες – στόχοι : η Εγνατία Οδός Α.Ε., η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(Δ/ση Τεχνικών Έργων), το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και οι εποπτευόμενοι φορείς του. 

Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες της Π-ΑΜΘ. 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

RCO43 Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών ΔΕΔ-Μ 

Ο δείκτης RCO43 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση 1 «Κατασκευή/ αναβάθμιση αναλυτικού 

οδικού ΔΕΔ-Μ,» και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες εκροές μετρώντας το συνολικό μήκος οδικών 

τμημάτων ΔΕΔ-Μ που δημιουργήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν, εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα.  

Η επιλογή του εν λόγω δείκτη συνδέεται με τη στρατηγική επιλογή της Π-ΑΜΘ για ολοκλήρωση των 

υποδομών που θα συμβάλλουν στη διασύνδεσή της με το δίκτυο των διεθνών μεταφορικών αξόνων, 

ώστε να ενισχυθεί η θέση και ο ρόλος της στον διεθνή χώρο. Η διασύνδεση της Π-ΑΜΘ με τα 

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών θα στηρίξει την οικονομία της Περιφέρειας και θα αναδείξει 

πρόσθετα ενδογενή πλεονεκτήματα και σημεία υπεροχής (π.χ. ενέργεια, περιβάλλον, πολιτισμό). 

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

RCR56 Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών υποδομών 

Ο δείκτης RCR56 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση 1, καθώς ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, μετρώντας τη συνολική εξοικονόμηση χρόνου στις οδικές μεταφορές που προκύπτει 

από την υλοποίηση των υποστηριζόμενων έργων. Η επιτευχθείσα τιμή πρέπει να μετράται εκ των 

υστέρων, για μια περίοδο ενός έτους μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. 

1.1.4. Προτεραιότητα 4Α: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής 

1.1.4.1. Ειδικός Στόχος 4ii: Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικές 

υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης 

προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εξ 

αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Κατηγορία Δράσης : Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων προσχολικής 

εκπαίδευσης και φροντίδας 

Kύριες ομάδες – στόχοι : οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, οι ΟΤΑ Β’ βαθμού, το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι εποπτευόμενοι οργανισμοί του. Ωφελούμενοι θα 

είναι οι κάτοικοι της Π-ΑΜΘ και οι χρήστες των υποδομών και εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας. 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

RCO66 Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας 

Ο δείκτης RCO66 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες εκροές 

μετρώντας τη χωρητικότητα τάξεων ως προς τον μέγιστο αριθμό θέσεων στις νέες ή 

εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας. Στη δυναμικότητα δεν περιλαμβάνονται οι 

εκπαιδευτικοί, οι γονείς, το βοηθητικό προσωπικό ή άλλα άτομα που μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις. 
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Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με τη στόχευση της Περιφέρειας για κάλυψη νέων αναγκών σε 

υποδομές που προκύπτουν στο πλαίσιο θεσμικών ρυθμίσεων όπως η δίχρονη υποχρεωτική 

προσχολική εκπαίδευση. Επίσης η επιλογή του δείκτη απορρέει από την ανάγκη αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών παιδικής φροντίδας και του εξοπλισμού τους, 

εξαιτίας της γήρανσης του κτιριακού αποθέματος και της ανάγκης ενίσχυσης της ασφάλειας των 

κτιρίων, αλλά και λόγω των ελλείψεων σε ΤΠΕ.  

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

RCR70 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας 

Ο δείκτης RCR70 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, μετρώντας τον ετήσιο αριθμό μοναδικών εγγεγραμμένων παιδιών που 

χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας. Ο δείκτης καλύπτει εγκαταστάσεις φροντίδας 

παιδιών που είναι πρόσφατα κατασκευασμένες ή εκσυγχρονισμένες. Για τις επιτευχθείσες τιμές, η 

εκτίμηση θα  πραγματοποιείται εκ των υστέρων, με βάση τον αριθμό και το μέγεθος των ομάδων 

παιδιών που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους 

μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Ο δείκτης δεν καλύπτει εκπαιδευτικούς, γονείς, βοηθητικό 

προσωπικό ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις. 

Κατηγορία Δράσης :  1) Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 2) Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Kύριες ομάδες – στόχοι : οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, οι ΟΤΑ Β’ βαθμού, τα 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με έδρα την Π-ΑΜΘ, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι 

εποπτευόμενοι οργανισμοί του. Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι της Π-ΑΜΘ και οι χρήστες των 

υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

RCO67 Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων  

Ο δείκτης RCO67 έχει απόλυτη συνάφεια με τις παραπάνω δράσεις και ποσοτικοποιεί τις 

αναμενόμενες εκροές μετρώντας τη χωρητικότητα των τάξεων ως προς τον μέγιστο αριθμό 

μαθητών/φοιτητών που μπορεί να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν τις εκπαιδευτικές 

εγκαταστάσεις. Η χωρητικότητα της τάξης υπολογίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, και δεν 

περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, γονείς, βοηθητικό προσωπικό ή άλλα άτομα που μπορούν 

χρησιμοποιήσουν επίσης τις εγκαταστάσεις. 

Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με τη στόχευση της Π-ΑΜΘ για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των 

υποδομών και του εξοπλισμού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης εξαιτίας της γήρανσης του 

υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος, της ανάγκης ενίσχυσης της ασφάλειας των κτιρίων, αλλά και 

λόγω των ελλείψεων σε ΤΠΕ.  

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

RCR71 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων  

Ο δείκτης RCR71 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, μετρώντας τον ετήσιο αριθμό μοναδικών εγγεγραμμένων μαθητών/ φοιτητών που 

χρησιμοποιούν την υποστηριζόμενη εκπαιδευτική εγκατάσταση. Ο δείκτης καλύπτει εκπαιδευτικές 

εγκαταστάσεις όπως σχολεία και πανεπιστήμια που είναι νεόδμητα ή εκσυγχρονισμένα και δεν 

χρησιμοποιείται για παρεμβάσεις που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση ή συντηρήσεις και 

επισκευές της εγκατάστασης. Ο δείκτης δεν καλύπτει εκπαιδευτικούς, γονείς, βοηθητικό προσωπικό 

ή τυχόν άλλα άτομα που μπορεί να χρησιμοποιήσουν την εγκατάσταση. 



17 

 

1.1.4.2. Ειδικός Στόχος 4v: Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την 

ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και στην τοπική 

κοινότητα 

Κατηγορία Δράσης:  1) Yποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της υγείας  

Kύριες ομάδες – στόχοι : οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., η 4η Υγειονομική Περιφέρεια, τα Νοσοκομεία, 

οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας, οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και τα Νομικά τους 

Πρόσωπα, ΝΠΔΔ, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και οι εποπτευόμενοι φορείς του. 

Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες της Π-ΑΜΘ που λαμβάνουν αναβαθμισμένες 

υπηρεσίες υγείας σε όλες τις βαθμίδες καθώς και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που διαβιούν 

στην Π-ΑΜΘ όπως: Ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, Ρομά, Μετανάστες. 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

RCO69 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης 

Ο δείκτης RCO69 έχει απόλυτη συνάφεια με τις παραπάνω δράσεις και ποσοτικοποιεί τις 

αναμενόμενες εκροές εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα, ο δείκτης μετράει τον μέγιστο 

ετήσιο αριθμό ατόμων που εξυπηρετείται από μια νέα ή εκσυγχρονισμένη μονάδα υγείας, σύμφωνα 

με την ετήσια δυναμικότητα της κάθε μονάδας υγείας. 

Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με τη στόχευση της Π-ΑΜΘ για περαιτέρω ενίσχυση του 

περιφερειακού συστήματος υγείας καλύπτοντας τις ανάγκες που καταγράφονται στον τομέα της 

υγείας και οι οποίες επιτείνονται τόσο λόγω της υγειονομικής κρίσης Covid-19, όσο και εξαιτίας του 

υψηλού δείκτη γήρανσης του πληθυσμού της Περιφέρειας. Επίσης, η επιλογή του συγκεκριμένου 

δείκτη συνδέεται με την επιδίωξη αντιμετώπισης της ελλειμματικής πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 

για τον πληθυσμό που διαβιεί σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές με ζητούμενο την καθολική 

και ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

RCR73 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής 

περίθαλψης 

Ο δείκτης RCR73 έχει απόλυτη συνάφεια με τις δράσεις, καθώς ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ο δείκτης μετράει τον αριθμό των ατόμων που 

εξυπηρετήθηκαν τουλάχιστον μία φορά από τη νέα ή εκσυγχρονισμένη μονάδα υγειονομικής 

περίθαλψης κατά τη διάρκεια του έτους μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. 

Κατηγορία Δράσης: 2) Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών κοινωνικής μέριμνας 

και ένταξης 

Kύριες ομάδες – στόχοι : Ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, Ρομά, Μετανάστες, καθώς και όλοι οι ΟΤΑ Α’ βαθμού 

και τα Νομικά τους Πρόσωπα. Ωφελούμενοι θα είναι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που διαβιούν 

στην Π-ΑΜΘ όπως: Ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, παιδιά ΑμεΑ, Ρομά, Μετανάστες 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

RCO70 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνική μέριμνας (εκτός 

στέγασης) 

Ο δείκτης RCO70 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση 3 και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες εκροές 

εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα, ο δείκτης αποτιμά τον μέγιστο αριθμό ατόμων που 

μπορούν να εξυπηρετηθούν ή να λάβουν υπηρεσίες φροντίδας τουλάχιστον μία φορά κατά τη 
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διάρκεια ενός έτους από τις εγκαταστάσεις κοινωνικής μέριμνας που δημιουργήθηκαν ή 

εκσυγχρονίστηκαν. 

Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με τη στόχευση της Π-ΑΜΘ να αποτελέσει Πρότυπο Κοινωνικής 

Παρέμβασης μέσω της στήριξης ευάλωτων, περιθωριοποιημένων και μειονεκτουσών 

πληθυσμιακών ομάδων και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής δημιουργώντας ένα πλέγμα 

ασφάλειας για τις εν λόγω κοινωνικές ομάδες. 

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

RCR74 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας 

Ο δείκτης RCR74 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση 3, καθώς ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ο δείκτης μετράει τον αριθμό των  

εγγεγραμμένων χρηστών που εξυπηρετήθηκαν τουλάχιστον μία φορά από τη νέα ή 

εκσυγχρονισμένη εγκατάσταση κοινωνικής πρόνοιας κατά τη διάρκεια του έτους μετά την 

ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.  

1.1.4.3. Ειδικός Στόχος 4vi: Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην 

οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία 

Κατηγορία Δράσης: 1) Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών, 2) Ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων προσβάσιμων τουριστικών προορισμών, 3) Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση 

αξιόλογων χώρων φυσικής κληρονομιάς και ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας σε αυτούς, 4) 

Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών (εναλλακτικού) τουρισμού, 5) Δράσεις 

προβολής και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς, 6) Δράσεις προβολής τουριστικών πόρων και 

θεματικών μορφών τουρισμού. 

Kύριες ομάδες – στόχοι : Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού και 
τα Νομικά τους Πρόσωπα με αρμοδιότητες στους τομείς τουρισμού / πολιτισμού, το Υπουργείο 
Πολιτισμού, οι τοπικές του υπηρεσίες και τα εποπτευόμενα ΝΠ, το Υπουργείο Τουρισμού. 
Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες της Π-ΑΜΘ. 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

RCO77 Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται 

Ο δείκτης RCO77 έχει απόλυτη συνάφεια με τις παραπάνω δράσεις και ποσοτικοποιεί τις 

αναμενόμενες εκροές εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα, ο δείκτης μετράει τον αριθμό 

των πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται μέσα από την υλοποίηση 

παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος της Π-ΑΜΘ 2021-2027. 

Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με τη στόχευση της Περιφέρειας για ενίσχυση του τουρισμού, μέσα 

από ποιοτική και θεματική διαφοροποίηση και διαρκή εξωστρέφεια και ειδικότερα μέσω της  

αξιοποίησης τοπικών πόρων και πλεονεκτημάτων, της διασύνδεσης του τουρισμού με άλλους τομείς 

όπως ο πολιτισμός για τον εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και για την 

ανάδειξη – καθιέρωση της ΑΜΘ σε έναν τουριστικό προορισμό με ισχυρή ταυτότητα.  

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

RCR77 Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται 

Ο δείκτης RCR77 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα, ο δείκτης μετράει τον αριθμό των 

ετήσιων επισκεπτών των υποστηριζόμενων πολιτιστικών και τουριστικών χώρων. Η εκτίμηση του 

δείκτη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων, ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε 

παρέμβασης.  
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1.1.5. Προτεραιότητα 4Β: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής 

1.1.5.1.  Ειδικός Στόχος 4α: Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης 

για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της 

υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις 

μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς 

και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας 

Κατηγορία Δράσης : 1) Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους σε επιχειρήσεις (ΝΘΕ) κατά 

προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3, 2) Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 

σε επιχειρήσεις (ΝΘΕ) σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ), 

3) Συμβουλευτική – κατάρτιση – πιστοποίηση – πρακτική άσκηση – mentoring σε ανέργους, 4) 

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης (ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους - Νέοι Ελεύθεροι 

Επαγγελματίες ΝΕΕ) κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3, 5) Ενίσχυση της 

αυτοαπασχόλησης (ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους - Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ΝΕΕ) σε 

περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ). 

Kύριες ομάδες – στόχοι : α) οι άνεργοι της Π-ΑΜΘ, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, των γυναικών αλλά και των νέων β) οι επιχειρήσεις της Π-ΑΜΘ που δραστηριοποιούνται 

σε τομείς της στρατηγικής RIS3 αλλά και οι υφιστάμενες εντός των περιοχών εφαρμογής 

ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ). 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

ΕΕCO02 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

Ο δείκτης ΕΕCO02 έχει απόλυτη συνάφεια με όλες τις δράσεις και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες 

εκροές εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα, ο δείκτης μετράει τον αριθμό των ανέργων,  

συμπεριλαμβανομένων και των μακροχρόνια ανέργων, που υποστηρίζονται με σκοπό την ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας και την εξεύρεση απασχόλησης.  

Η επιλογή του δείκτη σχετίζεται με τη στόχευση της Π-ΑΜΘ για την αντιμετώπιση της ανεργίας και 

την ανάπτυξη ενεργητικών δράσεων στήριξης της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης.  
 

ΕΕCO19 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών και κοινωνικών επιχειρήσεων) 

Ο δείκτης ΕΕCO19 έχει απόλυτη συνάφεια με τις δράσεις 1) Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 

ανέργους σε επιχειρήσεις (ΝΘΕ) κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3 και 2) 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους σε επιχειρήσεις (ΝΘΕ σε περιοχές εφαρμογής 

ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ). Ποσοτικοποιεί τις εκροές ως προς τον αριθμό 

των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται για να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και μέσω αυτών 

να ενισχυθεί η λειτουργία και η βιωσιμότητά τους. Οι προσληφθέντες θεωρούνται έμμεσα 

ωφελούμενοι.   

Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με τη στόχευση της Π-ΑΜΘ για στήριξη της λειτουργίας - 

βιωσιμότητας και του επίπεδου ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.    

RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται 

Ο δείκτης RCO75 έχει απόλυτη συνάφεια με τις δράσεις 2) «Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 

ανέργους σε επιχειρήσεις (ΝΘΕ) σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών 

(ΒΑΑ και ΟΧΕ)» και 5 «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης (ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους - Νέοι 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες ΝΕΕ) σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ 



20 

 

και ΟΧΕ)» και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες εκροές εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. 

Ειδικότερα, ο δείκτης αποτιμά τον αριθμό των στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης που 

θα εφαρμοστούν και θα συνεισφέρουν στον ΕΣ4α.   
 

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

ΕΕCR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό προσόν αμέσως μετά τη συμμετοχή 

τους 

Ο δείκτης ΕΕCR03 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση 3) Συμβουλευτική – κατάρτιση – πιστοποίηση 

– πρακτική άσκηση – mentoring σε ανέργους και ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα μετρά τους συμμετέχοντες που έχουν λάβει 

υποστήριξη από το ΕΚΤ+ και που απέκτησαν επαγγελματικό προσόν /εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη. 

 

ΕΕCR05 Συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες 

μετά τη συμμετοχή τους 

Ο δείκτης ΕΕCR05 έχει απόλυτη συνάφεια με τις δράσεις :  

• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους σε επιχειρήσεις (ΝΘΕ) κατά προτεραιότητα σε 

τομείς της στρατηγικής RIS3, 

• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους σε επιχειρήσεις (ΝΘΕ σε περιοχές εφαρμογής 

ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ),  

• Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης (ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους - Νέοι Ελεύθεροι 

Επαγγελματίες ΝΕΕ) κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3,  

• Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης (ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους - Νέοι Ελεύθεροι 

Επαγγελματίες ΝΕΕ) σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και 

ΟΧΕ). 

Ο δείκτης ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τη δημιουργία και διατήρηση 

θέσεων απασχόλησης σε ικανό διάστημα μετά την παρεχόμενη από το Πρόγραμμα στήριξη (έξι 

μήνες), συμβάλλοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των δράσεων. Ο δείκτης ΕΕCR05 έχει ως βάση τον δείκτη εκροών ΕΕCO02. 

1.1.5.2. Ειδικός Στόχος 4δ: Προώθηση  της προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων και 

επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργού και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιεινού 

και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για 

την υγεία 

Κατηγορία Δράσης : Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, κατά προτεραιότητα σε περιοχές εφαρμογής 

ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ) 

Kύριες ομάδες – στόχοι : Απασχολούμενοι και Επιχειρήσεις. 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

ΕΕCO05 Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων 

Ο δείκτης ΕΕCO05 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση και ποσοτικοποιεί τις εκροές ως προς τον 

αριθμό των απασχολούμενων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων που 

υποστηρίχθηκαν για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.  
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Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με τη στόχευση της Π-ΑΜΘ για αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων μέσα από την απόκτηση σύγχρονων γνώσεων 

συμβάλλοντας έτσι αφενός στη δυνατότητα των εργαζομένων για διευκόλυνση της επαγγελματικής 

κινητικότητας και των αυτοαπασχολούμενων, για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεών τους.  

RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται 

Ο δείκτης RCO75 έχει απόλυτη συνάφεια με τις δράσεις και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες εκροές 

εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα, ο δείκτης αποτιμά τον αριθμό των στρατηγικών 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης που θα εφαρμοστούν και θα συνεισφέρουν στον ΕΣ4δ.   

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων   

ΕΕCR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό προσόν αμέσως μετά τη συμμετοχή 

τους 

Ο δείκτης ΕΕCR03 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση και ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητά της. Ειδικότερα, 

μετρά τους συμμετέχοντες που έχουν λάβει υποστήριξη από το ΕΚΤ+ και που απέκτησαν 

επαγγελματικό προσόν /εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη. 

1.1.5.3. Ειδικός Στόχος 4θ: Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων 

χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών 

Κατηγορία Δράσης : 1) Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά 

εργασίας (π.χ. προγράμματα ενίσχυσης και ανάπτυξης ψηφιακών και κοινωνικών, δεξιοτήτων, 

ενέργειες κοινωνικής ένταξης, επιδότηση ενοικίου, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών φορέων και οργανισμών), 2) Μαθήματα ελληνικής 

γλώσσας σε υπηκόους τρίτων χωρών, 3) Δράσεις ευαισθητοποίησης και διαπολιτισμικής 

αλληλεπίδρασης. 

Kύριες ομάδες - στόχοι : Υπήκοοι τρίτων χωρών περιλαμβανομένων προσφύγων και μεταναστών 
(δικαιούχοι διεθνούς προστασίας). 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

ΕΕCO13 υπήκοοι τρίτων χωρών 

Ο δείκτης ΕΕCO13 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο των παραπάνω δράσεων, καθώς 

αποτυπώνει με ακρίβεια την υποστηριζόμενη ομάδα στόχου (Υπήκοοι τρίτων χωρών 

περιλαμβανομένων προσφύγων και μεταναστών), ενώ ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες 

εκροές (αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις υποστηριζόμενες δράσεις).  

H επιλογή του δείκτη συνδέεται με τη λογική της παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη προσφύγων 

και μεταναστών και την ανάπτυξη δράσεων που εξασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση των ατόμων 

αυτών, από το στάδιο της υποδοχής, στο στάδιο της ένταξής τους στην κοινωνία & την οικονομία 

της Π-ΑΜΘ με σκοπό την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση στην κατεύθυνση του σεβασμού των 

κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών. 
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1.1.5.4. Ειδικός Στόχος 4ι: Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως των Ρομά 

Κατηγορία Δράσης : 1) Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ένταξης των Ρομά στην αγορά εργασίας (π.χ. 

παρεμβάσεις συμβουλευτικής κατάρτισης, επιδότησης ενοικίου συμπεριλαμβανομένης της 

καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού). Θα επιδιωχθεί συνέργεια με δράση προώθησης της 

απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης (ΝΕΕ, ΝΘΕ). 

Kύριες ομάδες - στόχοι : περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά. 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

ΕΕCO15 μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) 

Ο δείκτης ΕΕCO15 έχει απόλυτη συνάφεια με την υποστηριζόμενη δράση και ποσοτικοποιεί τις 

αναμενόμενες εκροές εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα μετρά τον αριθμό των 

συμμετεχόντων που ανήκουν σε μειονότητα, συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά.  

Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με τη λογική της παρέμβασης για την ανάπτυξη δράσεων που θα 

συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση του αποκλεισμού των Ρομά από την αγορά εργασίας, την ένταξή 

τους δηλαδή στην απασχόληση και στην καταπολέμηση της φτώχειας.   

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων   

ΕΕCR05 Συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες 

μετά τη συμμετοχή τους 

Ο δείκτης ΕΕCR05 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ένταξης των 

Ρομά στην αγορά εργασίας». Ο δείκτης ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τη 

δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης σε ικανό διάστημα μετά την παρεχόμενη από το 

Πρόγραμμα στήριξη (έξι μήνες), συμβάλλοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με 

την αποτελεσματικότητα των δράσεων.  

Κατηγορία Δράσης : 2) Υποστήριξη των Ρομά για βελτίωση συνθηκών διαβίωσης (Ομάδες 

διαχείρισης χώρων μετεγκατάστασης και βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης).  

Kύριες ομάδες - στόχοι : περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά. 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

ΕΕCO18 Αριθμός Υποστηριζόμενων Δημόσιων Διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών  

Ο δείκτης ΕΕCO18 έχει απόλυτη συνάφεια με την υποστηριζόμενη δράση και ποσοτικοποιεί τις 

αναμενόμενες εκροές εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα μετρά τον αριθμό των φορέων 

που υποστηρίζονται για την υλοποίηση δράσεων για Ρομά.  

1.1.6. Προτεραιότητα 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Π-ΑΜΘ 

1.1.6.1. Ειδικός Στόχος 5i: Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 

οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, 

του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές 

Κατηγορία Δράσης: Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 

Kύριες ομάδες - στόχοι: οι κάτοικοι και επισκέπτες των περιοχών εφαρμογής Στρατηγικών Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης και οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα. Ωφελούμενοι θα είναι 

κάτοικοι και επισκέπτες των περιοχών εφαρμογής ΣΒΑΑ. 
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Κοινός Δείκτης Εκροών  

RCO74 Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική 

ανάπτυξη 

Ο δείκτης RCO74 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες εκροές 

εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα, ο δείκτης μετράει τον αριθμό των ατόμων που 

καλύπτονται από έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο στρατηγικών βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης.  

Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με την ανάγκη εφαρμογής στοχευμένων δράσεων μέσα από 

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν κρίσιμα ζητήματα, απόρροια της 

οικονομικής ύφεσης, αλλά και της πανδημίας του Covid-19 που έχουν επηρεάσει τη ζωή των 

κατοίκων της Περιφέρειας σε πολλαπλά επίπεδα.   
 

RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται  

Ο δείκτης RCO75 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες εκροές 

εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα, ο δείκτης μετράει τον αριθμό των στρατηγικών 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης και ειδικά των στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που 

εφαρμόζονται στην Περιφέρεια.  

Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με τη στόχευση της Π-ΑΜΘ για υλοποίηση στοχευμένων δράσεων 

μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν κρίσιμα ζητήματα στα 

αστικά κέντρα της Περιφέρειας. 
 

RCO76 Ολοκληρωμένα έργα χωρικής ανάπτυξης 

Ο δείκτης RCO76 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες εκροές 

εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα, ο δείκτης μετράει τον αριθμό των ολοκληρωμένων 

έργων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης. Ένα έργο 

θεωρείται καθαυτό ολοκληρωμένο εάν πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) το έργο καλύπτει διαφορετικούς τομείς (όπως κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς 

τομείς), β) το έργο αφορά διαφορετικές διοικητικές περιοχές (π.χ. δήμους), και γ) το έργο 

περιλαμβάνει διάφορους τύπους ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) (δημόσιες αρχές, ιδιωτικοί 

φορείς, ΜΚΟ). 

Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με την στόχευση της Π-ΑΜΘ για εφαρμογή στοχευμένων δράσεων 

μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα της ΑΜΘ που θα αναδείξουν τον 

αναπτυξιακό τους ρόλο, δεδομένου ότι οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν αφορούν 

πολλούς και διαφορετικούς τομείς που απαιτούν στρατηγική ολοκληρωμένου χαρακτήρα.  

 

RCO58 Υποδομές για ποδηλασία που υποστηρίζονται  

Ο δείκτης έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες εκροές 

εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα, ο δείκτης μετράει το μήκος (σε χιλιόμετρα) 

πρόσφατα κατασκευασμένων ή σημαντικά αναβαθμισμένων υποδομών αποκλειστικά για 

ποδηλασία. 

Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με τη στόχευση της Π-ΑΜΘ για υλοποίηση στοχευμένων δράσεων 

στο πλαίσιο των ΒΑΑ γύρω από το ζήτημα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της βελτίωσης της 

ζωής στις πόλεις με την προώθηση λύσεων ενεργητικής κινητικότητας όπως είναι η χρήση 

ποδηλάτου.  
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Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων   

RCR64 Ετήσιος αριθμός χρηστών των ειδικών υποδομών για ποδηλασία 

O δείκτης έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση που αφορά σε υποδομές ποδηλασίας και τη στόχευση 

του προγράμματος για ενίσχυση των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης. Ειδικότερα, ο δείκτης 

ποσοτικοποιεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς τους ετήσιους χρήστες των υποδομών που 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ποδηλασία πάνω από ένα έτος μετά την ολοκλήρωση του έργου 

και βασίζεται στην αναφορά μιας βασικής καταμέτρησης του αριθμού των χρηστών. 

Οι εν λόγω υποδομές περιλαμβάνουν είτε εγκαταστάσεις ποδηλασίας που χωρίζονται από τους 

δρόμους κυκλοφορίας οχημάτων, είτε διακριτά μέρη του ίδιου δρόμου με δομικά μέσα 

(πεζοδρόμια, μπάρες), ποδηλατοδρόμους, σήραγγες ποδηλασίας, κτλ. Ο δείκτης συμβάλλει στην 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δράσης.  

 

1.1.6.2. Ειδικός Στόχος 5ii: Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 

οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής 

κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας, σε περιοχές πλην των αστικών 

Κατηγορία Δράσης: Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 

Kύριες ομάδες – στόχοι : oι κάτοικοι και επισκέπτες των περιοχών εφαρμογής στρατηγικών 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης και οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα. 

Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες των περιοχών εφαρμογής ΟΧΕ. 

Κοινός Δείκτης Εκροών  

RCO74 Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική 

ανάπτυξη 

Ο δείκτης RCO74 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες εκροές 

εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα, ο δείκτης μετράει τον αριθμό των ατόμων που 

καλύπτονται από έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο στρατηγικών ολοκληρωμένης 

χωρικής ανάπτυξης (ΟΧΕ).  
 

RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται 
Ο δείκτης RCO75 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες εκροές 

εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα, ο δείκτης αποτιμά τον αριθμό των στρατηγικών 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος.  

Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με τη στόχευση της Π-ΑΜΘ για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στις απομακρυσμένες, παραμεθόριες και μειονεκτικές περιοχές της 

Περιφέρειας, καθώς και της ανάγκης σύνδεσης τουρισμού - πολιτισμού στην κατεύθυνση του 

εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και της 

διασύνδεσης με άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας. 
  

RCO76 Ολοκληρωμένα έργα χωρικής ανάπτυξης 

Ο δείκτης RCO76 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες εκροές 

εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα, ο δείκτης μετράει τον αριθμό των ολοκληρωμένων 

έργων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ολοκληρωμένης εδαφικής 

ανάπτυξης. Ένα έργο θεωρείται καθαυτό ολοκληρωμένο εάν πληροί τουλάχιστον μία από τις 
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ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το έργο καλύπτει διαφορετικούς τομείς (όπως κοινωνικούς, 

οικονομικούς και περιβαλλοντικούς τομείς), β) το έργο αφορά διαφορετικές διοικητικές περιοχές (π. 

χ. δήμους), και γ) το έργο περιλαμβάνει διάφορους τύπους ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) 

(δημόσιες αρχές, ιδιωτικοί φορείς, ΜΚΟ). 

Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με την στόχευση της Π-ΑΜΘ για υλοποίηση δράσεων σε 

πολλαπλούς τομείς για την άμβλυνση χρόνιων ζητημάτων των απομακρυσμένων και μειονεκτικών 

περιοχών (πληθυσμιακή συρρίκνωση, φυγή νέων, προσβασιμότητα, απόκλιση επιπέδου υποδομών 

& υπηρεσιών από αυτό των αστικών κέντρων, περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, 

αναξιοποίητοι τοπικοί πόροι), αλλά και για τη διασύνδεση των τομέων τουρισμού, πολιτισμού και 

περιβάλλοντος προκειμένου να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας για την Π-

ΑΜΘ και την ανάδειξή της σε έναν διακριτό, διεθνούς εμβέλειας τουριστικό προορισμό.  

 

RCO77 Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται 

Ο δείκτης RCO77 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση και ποσοτικοποιεί τις αναμενόμενες εκροές 

εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα, ο δείκτης μετράει τον αριθμό των πολιτιστικών και 

τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα. Ειδικότερα, ο δείκτης μετρά χώρους: 

• αξιοποίησης, ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας νέων πολιτιστικών 

υποδομών, όπως έργα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών 

χώρων, ενίσχυσης μουσειακών υποδομών και συλλογών, δημιουργίας νέων πολιτιστικών 

υποδομών και διαδρομών, κ.α., 

• προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης, ενίσχυσης της ελκυστικότητας σημείων προσέλκυσης 

τουριστών/επισκεπτών (π.χ. φυσικά ή τεχνικά πάρκα, ακτές κολύμβησης, αξιόλογες περιοχές 

θέασης, κτίρια και υποδομές υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας, θρησκευτικοί ναοί κ.α.).  

Επισημαίνεται ότι στον δείκτη δεν προσμετρώνται οι μεμονωμένες δράσεις προβολής. 

Η επιλογή του δείκτη συνδέεται με την στόχευση της Π-ΑΜΘ για υλοποίηση δράσεων στην 

κατεύθυνση της ανάδειξης σημαντικών πολιτιστικών και τουριστικών πόρων της Περιφέρειας προς 

χάριν της ενίσχυσης της ελκυστικότητας και επισκεψιμότητάς της ως τουριστικού προορισμού.  

1.2. Αιτιολόγηση επιλογής Ειδικών Δεικτών 

Η υιοθέτηση ειδικών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων κρίθηκε αναγκαία για το Πρόγραμμα στις 

περιπτώσεις όπου οι κοινοί δείκτες δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τη μέτρηση των κύριων 

παραδοτέων των αντίστοιχων προτεινόμενων κατηγοριών δράσεων και των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων στο πλαίσιο ενός Ειδικού Στόχου. 

Στις κατηγορίες δράσεων οι οποίες δεν καλύπτονται από τους κοινούς δείκτες περιλαμβάνονται και 

οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας. 

Η επιλογή των ειδικών δεικτών στηρίζεται στη λογική της παρέμβασης και τεκμηριώνεται με βάση 

την αξιολόγησή τους για την κάλυψη των κριτηρίων RACER (Relevant, Accepted, Credible, Easy, 

Robust). 

Ακολούθως, παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, 

ενώ στο Παράρτημα Ι αποτυπώνεται συνοπτικά η επιλογή τους, ανά Προτεραιότητα του 

Προγράμματος. 

1.2.1 Προτεραιότητα 2 Bιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών  

1.2.1.1 Ειδικός Στόχος 2v Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού 
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Κατηγορία Δράσης 1) Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης, 2) Αναβάθμιση των 

δικτύων ύδρευσης και περιορισμός των διαρροών με την εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου – 

τηλεχειρισμού, 3) Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών - Δράσεις Θαλάσσιας 

Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων. Συμπεριλαμβάνονται σχέδια και 

παρεμβάσεις για την διασφάλιση της πρόσβαση σε ποιοτικούς πόρους πόσιμου νερού (Master Plan, 

Σχέδια Ασφάλειας Νερού, κ.α.) καθώς και των ακτών κολύμβησης, 4) Ανάπτυξη δικτύου 

παρακολούθησης επιφανειακών και υπογείων υδάτων 

 

Kύριες ομάδες – στόχοι : ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα (ΔΕΥΑ), 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Π-ΑΜΘ. 

Ειδικός Δείκτης εκροών   

PSO906 - Επενδύσεις σε υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και εξοικονόμησης του πόσιμου 

ύδατος (Μονάδα μέτρησης: ευρώ) 

Προστέθηκε ειδικός δείκτης, καθώς ο κοινός δείκτης (RCO30) μετρά μόνο το μήκος νέων ή 

αναβαθμισμένων σωλήνων, ενώ ο σχεδιαζόμενος τύπος δράσης περιλαμβάνει και άλλες 

παρεμβάσεις  εξοικονόμησης του πόσιμου ύδατος όπως η βελτίωση δεξαμενών, διυλιστηρίων, κλπ. 

και έτσι σχεδιάστηκε ο συγκεκριμένος δείκτης PSO906.  

Ο συγκεκριμένος δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΣΑ προς χρήση, ως ειδικός ομογενοποιημένος 

δείκτης, κατάλληλος για την αποτίμηση των εκροών των δράσεων.  

 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 

επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική της παρέμβασης που 

αφορούν στην ενίσχυση συστημάτων βελτίωσης της ποιότητας και 

εξοικονόμησης πόσιμου ύδατος (όπως κατασκευή ή βελτίωση 

δεξαμενών, διυλιστηρίων κ.λ.π.), δεδομένου ότι προσμετρά τη 

συνολική αξία των επενδύσεων σε δράσεις αυτής της κατηγορίας. 

O Δείκτης συσχετίζεται άμεσα με το στόχο της Π-ΑΜΘ για  

ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, μείωση των 

απωλειών ύδατος και εξασφάλιση επαρκούς και καλής ποιότητας 

πόσιμου νερού από επιφανειακές πηγές.  

Αποδεκτός 

 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από τους 

Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει 

με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης. 

Αξιόπιστος 

 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 

είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 

φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις 

αναμενόμενες εκροές, ως προς το ύψος τον επενδύσεων σε 

συστήματα βελτίωσης της ποιότητας και εξοικονόμησης πόσιμου 

ύδατος, συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρέτηση της λογικής της 

παρέμβασης. 



27 

 

Εύκολος 

 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 

εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία 

που τηρούνται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων 

επιτρέπει τη συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς δεν 

απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό. 

Ισχυρός 

 

Ο δείκτης είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 

προοδευτική υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης συστημάτων 

βελτίωσης της ποιότητας και εξοικονόμησης πόσιμου ύδατος, στο 

πλαίσιο υλοποίησης των υποστηριζόμενων έργων. Ο δείκτης δεν 

επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα 

με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετράει το ύψος των 

επενδύσεων που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας και της 

εξοικονόμησης του πόσιμου νερού, όπως κατασκευή ή βελτίωση 

δεξαμενών, διυλιστηρίων κ.λπ. 

 

Ειδικός Δείκτης αποτελεσμάτων  

PSR898 - Επιφάνεια περιοχών που καλύπτονται από στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης (Μονάδα 

μέτρησης: τετραγωνικά χιλιόμετρα) 

Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει το αποτέλεσμα της εκροής σχεδιαζόμενης δράσης και 

ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSR898.  

Ο συγκεκριμένος δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΣΑ προς χρήση, ως ειδικός ομογενοποιημένος 

δείκτης, κατάλληλος για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δράσεων.  

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 

επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική της παρέμβασης των 

δράσεων που περιλαμβάνουν στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης 

για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Στο πλαίσιο 

της στόχευσης της Π-ΑΜΘ για ορθολογική διαχείριση των 

υδάτινων πόρων και εξασφάλιση επαρκούς και καλής ποιότητας 

πόσιμου νερού προβλέπεται η υλοποίηση μεταξύ άλλων Σχεδίων 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών - Δράσεις Θαλάσσιας 

Master Plan, Σχέδια Ασφάλειας Νερού, κ.α. 

Ο δείκτης συνδέεται με τον κοινό δείκτη εκροών  RCO27 «Εθνικές 

και υποεθνικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή», o οποίος καλύπτει επίσης στρατηγικές για τη διαχείριση 

του νερού. 

Αποδεκτός 

 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από τους 

Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει 

με άμεσο τρόπο τα αποτελέσματα δράσεων εκπόνησης σχεδίων 

διαχείρισης / στρατηγικών. 
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Αξιόπιστος 

 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 

είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 

φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς την έκταση των περιοχών 

που καλύπτονται από στρατηγικές ή/και σχέδια διαχείρισης για τη 

βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, συμβάλλοντας στην επιτυχή 

υπηρέτηση της λογικής παρέμβασης. 

Εύκολος 

 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 

εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται με βάση τα 

στοιχεία των Δικαιούχων και τις σχετικές υποστηρικτικές μελέτες. 

Η ευκολία συλλογής των δεδομένων επιτρέπει τη συγκέντρωση 

τους με λογικό κόστος, καθώς δεν απαιτούνται ειδικές μελέτες ή 

έρευνες για το σκοπό αυτό. 

Ισχυρός 

 

Ο δείκτης είναι αρκετά ευαίσθητος στις αλλαγές, ώστε να 

παρακολουθεί την μεταβολή της έκτασης των περιοχών που 

καλύπτονται από στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης στο πλαίσιο 

των υλοποιούμενων έργων. Ο δείκτης δεν επιδέχεται 

χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις 

υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετράει με αμεσότητα την 

έκταση των περιοχών που καλύπτονται από στρατηγικές και 

σχέδια διαχείρισης, ως αποτέλεσμα των υλοποιούμενων δράσεων. 

1.2.2 Προτεραιότητα 3 Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ 

1.2.2.1 Ειδικός Στόχος 3i Ανάπτυξη ενός ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, 

βιώσιμου και διατροπικού ΔΕΔ-Μ 

Κατηγορία Δράσης: Ανάπτυξη/αναβάθμιση Συνοριακών Σταθμών 

Kύριες ομάδες – στόχοι : Βασικές ομάδες στόχοι είναι: Η Εγνατία Οδός Α.Ε., η Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Δ/ση Τεχνικών Έργων), το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών και οι εποπτευόμενοι φορείς του. Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες της 

Π-ΑΜΘ.  

Ειδικός Δείκτης Εκροών  

PSΟ002 Συνοριακοί Σταθμοί που αναβαθμίζονται (μονάδα μέτρησης: αριθμός) 

Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει την εκροή της σχεδιαζόμενης δράσης και ως εκ τούτου 

σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSΟ002.  

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους 

στόχους της δράσης για την ανάπτυξη/αναβάθμιση συνοριακών 

σταθμών.  

Αποδεκτός Είναι αποδεκτός τόσο από το Δικαιούχο, όσο και από τη Διαχειριστική 

Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης.  
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Αξιόπιστος Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. 

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό 

των συνοριακών σταθμών που θα αναβαθμιστούν, συμβάλλοντας στην 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.  

Εύκολος Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από 

στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 

Ισχυρός Ο δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 

με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετράει τον αριθμό των 

συνοριακών σταθμών που θα αναβαθμιστούν.   

1.2.2.2  Ειδικός Στόχος 3ii Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, 

έξυπνης και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη 

πρόσβαση στην ΔΕΔ-Μ και στην διασυνοριακή κινητικότητα 

Κατηγορία Δράσης : Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας των 

πολιτών  

Kύριες ομάδες – στόχοι: οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, οι ΟΤΑ Β’ βαθμού, η 

Εγνατία Οδός Α.Ε., η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Δ/ση Τεχνικών Έργων), το 

ΥΠΟΜΕΔΙ και εποπτευόμενοι φορείς, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες της Π-ΑΜΘ. 

Ειδικός Δείκτης Εκροών 

PSO900 - Μήκος οδών με βελτιωμένη ασφάλεια (Μονάδα μέτρησης: χιλιόμετρα) 

Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει την εκροή της σχεδιαζόμενης δράσης και ως εκ τούτου 

σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSΟ900.  

Χρησιμοποιείται ο εν λόγω ειδικός δείκτης σε συνέχεια συνεργασίας με την ΕΥΣΣΑ και την πρόταση 

για υιοθέτηση του συγκεκριμένου ειδικού ομογενοποιημένου δείκτη. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους 

επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική της παρέμβασης που 

αφορούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, δεδομένου ότι, 

προσμετρά το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου όπου 

υλοποιούνται σχετικές παρεμβάσεις. 

Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον ειδικό δείκτη αποτελεσμάτων 

«Οδικά ατυχήματα», υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης για 

βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσα από δράσεις ενεργητικής και 

παθητικής οδικής ασφάλειας με ζητούμενο τη μείωση των 

τροχαίων συμβάντων και την εμπέδωση ασφαλούς οδικής 

συμπεριφοράς. 
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Αποδεκτός 

 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 

όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς σχετίζεται άμεσα με το 

αντικείμενο της παρέμβασης. 

Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους 

φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει 

αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και 

είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 

φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις 

αναμενόμενες εκροές, ως προς το συνολικό μήκος του οδικού 

δικτύου όπου υλοποιούνται παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής 

ασφάλειας, συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρέτηση της λογικής 

της παρέμβασης. 

Εύκολος 

 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 

σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι, η μέτρησή του προκύπτει από τις 

τεχνικές μελέτες των υποστηριζόμενων έργων.  

Ισχυρός 

 

Ο δείκτης είναι αρκετά ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς 

παρακολουθεί την προοδευτική αύξηση του συνολικού μήκους 

του οδικού δικτύου, όπου υλοποιούνται παρεμβάσεις βελτίωσης 

της οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης των 

υποστηριζόμενων έργων.  

Ο δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς 

συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις βελτίωσης 

της οδικής ασφάλειας και μετρά το συνολικό μήκος του οδικού 

δικτύου, όπου υλοποιούνται σχετικές παρεμβάσεις. 

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων  

PSR900 - Οδικά ατυχήματα (Μονάδα μέτρησης : ατυχήματα/έτος) 

Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει το αποτέλεσμα της εκροής της σχεδιαζόμενης δράσης 

και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSR900.  

Χρησιμοποιείται ο εν λόγω ειδικός δείκτης σε συνέχεια συνεργασίας με την ΕΥΣΣΑ και την πρόταση 

για υιοθέτηση του συγκεκριμένου ειδικού ομογενοποιημένου δείκτη. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους 

επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική της παρέμβασης που 

αφορούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, δεδομένου ότι 

προσμετρά τον ετήσιο αριθμό ατυχημάτων (θανατηφόρων ή με 

τραυματισμούς) σε τμήματα του οδικού δικτύου όπου 

υλοποιούνται σχετικές παρεμβάσεις. 
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Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον ειδικό δείκτη εκροών «Μήκος 

οδών με βελτιωμένη ασφάλεια», υπηρετώντας τη λογική της 

παρέμβασης για βελτίωση της οδικής ασφάλειας και μείωση των 

τροχαίων ατυχημάτων.  

Αποδεκτός 

 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 

όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο 

τρόπο τα αποτελέσματα παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής 

ασφάλειας. 

Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους 

φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει 

αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και 

είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 

φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον ετήσιο αριθμό 

ατυχημάτων (θανατηφόρων ή με τραυματισμούς) σε τμήματα του 

οδικού δικτύου όπου υλοποιούνται παρεμβάσεις βελτίωσης της 

οδικής ασφάλειας, συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρέτηση της 

λογικής της παρέμβασης και στην εξαγωγή σχετικών 

συμπερασμάτων. 

Εύκολος 

 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 

σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι, η μέτρησή του θα γίνεται από τα 

διαθέσιμα διοικητικά στοιχεία (π.χ. Ελληνική Αστυνομία, ΕΛΣΤΑΤ).  

Ισχυρός 

 

Ο δείκτης είναι αρκετά ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς 

παρακολουθεί τη μεταβολή του ετήσιου αριθμού ατυχημάτων 

(θανατηφόρων ή με τραυματισμούς) σε τμήματα του οδικού 

δικτύου όπου υλοποιούνται παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής 

ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης των υποστηριζόμενων έργων.  

Ο δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς 

συνδέεται με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον 

ετήσιο αριθμό ατυχημάτων (θανατηφόρων ή με τραυματισμούς) 

σε τμήματα του οδικού δικτύου όπου υλοποιούνται παρεμβάσεις 

βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης των 

υποστηριζόμενων έργων. 
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1.2.3 Προτεραιότητα 4Α Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής  

1.2.3.1  Ειδικός Στόχος 4v Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την 

ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και την τοπική 

κοινότητα 

Κατηγορία Δράσης: Υποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της υγείας 

Kύριες ομάδες – στόχοι: οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., η 4η Υγειονομική Περιφέρεια, τα Νοσοκομεία, 

οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας, οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα. 

Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες της Π-ΑΜΘ που λαμβάνουν αναβαθμισμένες 

υπηρεσίες υγείας σε όλες τις βαθμίδες καθώς και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που διαβιούν 

στην Π-ΑΜΘ όπως: Ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, Ρομά, Μετανάστες 

Ειδικός Δείκτης Εκροών 

PSO910 - Κινητές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας (Μονάδα μέτρησης: Κινητές μονάδες) 

Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει την εκροή της σχεδιαζόμενης δράσης και ως εκ τούτου 

σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSO910. 

Χρησιμοποιείται ο εν λόγω ειδικός δείκτης σε συνέχεια συνεργασίας με την ΕΥΣΣΑ και την πρόταση 

για υιοθέτηση του συγκεκριμένου ειδικού ομογενοποιημένου δείκτη. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με το 

αντικείμενο της παρέμβασης, που αφορά στην προμήθεια κινητών 

μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας.  

Ο δείκτης συνδέεται με τον κοινό δείκτη αποτελεσμάτων RCR 73 

«Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης».  

Ειδικότερα, ο δείκτης συνδέεται με τη δράση προμήθειας κινητών 

μονάδων υγείας οι οποίες έχουν ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση 

όλων των πολιτών και κυρίως των απομακρυσμένων δύσβατων 

περιοχών της Περιφέρειας σε υπηρεσίες κυρίως ΠΦΥ, ώστε να 

υποστηριχθεί, διευκολυνθεί και εντατικοποιηθεί η υλοποίηση 

δράσεων πρόληψης της νόσου και προαγωγής της υγείας. 

Αποδεκτός 

 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 

όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς σχετίζεται άμεσα με το 

αντικείμενο της παρέμβασης. Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός 

από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του 

Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 

είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
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 φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις 

αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των κινητών μονάδων 

παροχής υπηρεσιών υγείας, που προμηθεύονται μέσω των 

υποστηριζόμενων έργων, συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρέτηση 

της λογικής της παρέμβασης. 

Εύκολος 

 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 

εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία 

που τηρούνται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων 

επιτρέπει τη συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς δεν 

απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό. 

Ισχυρός 

 

Ο δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς 

συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετράει 

τον αριθμό των κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, που 

προμηθεύονται μέσω των υποστηριζόμενων έργων.  

1.2.3.2. Ειδικός Στόχος 4vi Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην 

οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία 

Κατηγορία Δράσης : Δράσεις προβολής και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς, Δράσεις προβολής 

τουριστικών πόρων και θεματικών μορφών τουρισμού 

Kύριες ομάδες – στόχοι: η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού και 

τα Νομικά τους Πρόσωπα με αρμοδιότητες στους τομείς τουρισμού / πολιτισμού, το Υπουργείο 

Πολιτισμού, οι τοπικές του υπηρεσίες και τα εποπτευόμενα ΝΠ, το Υπουργείο Τουρισμού. 

Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες της Π-ΑΜΘ. 

Ειδικός Δείκτης Εκροών  

PSO911 - Δράσεις Τουριστικής Προβολής (Μονάδα μέτρησης: δράσεις) 

Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει την εκροή της σχεδιαζόμενης δράσης και ως εκ τούτου 

σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSO911. 

Χρησιμοποιείται ο εν λόγω ειδικός δείκτης σε συνέχεια συνεργασίας με την ΕΥΣΣΑ και την πρόταση 

για υιοθέτηση του συγκεκριμένου ειδικού ομογενοποιημένου δείκτη, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 

αντίστοιχος κοινός δείκτης προς χρήση. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με το 

αντικείμενο της παρέμβασης, που αφορά στην τουριστική 

προβολή της Περιφέρειας. Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον κοινό 

δείκτη αποτελεσμάτων RCR 77 «Επισκέπτες πολιτιστικών και 

τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται», υπηρετώντας τη λογική 

της παρέμβασης.  
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Ειδικότερα, ο δείκτης συνδέεται με τις δράσεις προβολής 

τουριστικών πόρων και θεματικού τουρισμού και εν γένει τις 

δράσεις προβολής της ΑΜΘ ως τουριστικού προορισμού και με τη 

στόχευση της Περιφέρειας για αύξηση της επισκεψιμότητας και 

καθιέρωση της ΑΜΘ σε έναν τουριστικό προορισμό με ισχυρή 

ταυτότητα.  

Αποδεκτός 

 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 

όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς σχετίζεται άμεσα με το 

αντικείμενο της παρέμβασης. Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός 

από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του 

Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και 

είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 

φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις 

αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των δράσεων 

τουριστικής προβολής που υποστηρίζονται, συμβάλλοντας στην 

επιτυχή υπηρέτηση της λογικής της παρέμβασης.  

Εύκολος 

 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 

σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα 

στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η ευκολία συλλογής των 

δεδομένων επιτρέπει τη συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, 

καθώς δεν απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό 

αυτό. 

Ισχυρός 

 

Ο δείκτης είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 

προοδευτική πραγματοποίηση των δράσεων τουριστικής 

προβολής στο πλαίσιο υλοποίησης των υποστηριζόμενων έργων. 

Ο δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς 

συνδέεται με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά με 

αμεσότητα τον αριθμό των δράσεων τουριστικής προβολής που 

υλοποιούνται μέσω των υποστηριζόμενων έργων. 

1.2.4 Προτεραιότητα 4Β Κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας 

1.2.4.1 Ειδικός Στόχος 4α βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για 

όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των 

εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά 

εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης 

της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας 

 

Κατηγορία Δράσης: 1) Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους σε επιχειρήσεις (ΝΘΕ) κατά 

προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3, 2) Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 

σε επιχειρήσεις (ΝΘΕ σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ).  
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Kύριες ομάδες – στόχοι: α) οι άνεργοι της Π-ΑΜΘ, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, των γυναικών αλλά και των νέων και β) οι επιχειρήσεις της Π-ΑΜΘ που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς της στρατηγικής RIS3 αλλά και οι υφιστάμενες εντός των περιοχών 

εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ). 

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

PSR803 Αριθμός ατόμων σε ΝΘΕ που διατηρήθηκαν στις ΜΜΕ 12 μήνες μετά τη λήξη της 

επιδότησης (Μονάδα μέτρησης: αριθμός ατόμων σε ΝΘΕ) 

Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει το αποτέλεσμα της εκροής της σχεδιαζόμενης δράσης 

και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSR803. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους 

στόχους της δράσης  για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους  

σε επιχειρήσεις περιοχών που εφαρμόζονται στρατηγικές ΒΑΑ και ΟΧΕ και 

σε επιχειρήσεις κατά προτεραιότητα των τομέων στρατηγικής RIS3. 

Αποδεκτός Είναι αποδεκτός τόσο από το Δικαιούχο, όσο και από τη Διαχειριστική 

Αρχή καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο των παρεμβάσεων.  

Αξιόπιστος Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, μετρώντας  τον 

αριθμό ατόμων σε νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις ΜΜΕ 

ως αποτέλεσμα παρεμβάσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω 

της επιδότησης του μισθολογικού τους κόστους και οι οποίες 

διατηρούνται 12 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης, συμβάλλοντας στην 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Εύκολος Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων τα οποία 

αναζητούνται από διοικητικές πηγές.  

Ισχυρός Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις 

υλοποιούμενες παρεμβάσεις.  

PSR998 - Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης (μονάδα μέτρησης : 

συμμετέχοντες) 

Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει το αποτέλεσμα της εκροής της σχεδιαζόμενης δράσης 

και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSR998. 

Χρησιμοποιείται ο εν λόγω ειδικός δείκτης σε συνέχεια συνεργασίας με την ΕΥΣΣΑ και την πρόταση 

της για υιοθέτηση του συγκεκριμένου ειδικού ομογενοποιημένου δείκτη. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 



36 

 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους 

επιδιωκόμενους στόχους των χωρικών στρατηγικών που είναι η 

ενθάρρυνση της συμμετοχής και βελτίωσης της επιχειρησιακής 

ικανότητας των τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και άλλων 

φορέων να σχεδιάζουν, υλοποιούν/παρακολουθούν και 

αξιολογούν ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές. Ο δείκτης 

συνδέεται με τους δείκτες εκροών που αφορούν τις χωρικές 

στρατηγικές υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης και τους 

επιδιωκόμενους στόχους. 

Σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης επιδίωξη αποτελεί η 

ανάπτυξη 5 στρατηγικών ΒΑΑ και 2 ΟΧΕ μέσω των οποίων θα 

αντιμετωπιστούν κρίσιμα ζητήματα όπως ανεργία, φτώχεια, κ.α. Οι 

φορείς της εταιρικής σχέσης συνεισφέρουν στον εντοπισμό των 

κρίσιμων ζητημάτων, στην οικοδόμηση ρεαλιστικών στρατηγικών 

και στην πρόταση αναγκαίων και με προτεραιότητα -ιεράρχηση 

δράσεων.    

Αποδεκτός 

 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς σχετίζεται άμεσα με τον 

τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών χωρικής 

ανάπτυξης. Ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους 

φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει 

αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 

δεν αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. Ποσοτικοποιεί 

αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των 

τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και άλλων φορέων που 

συμμετέχουν σε διαδικασίες σχεδιασμού, 

υλοποίησης/παρακολούθησης και αξιολόγησης χωρικών 

στρατηγικών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των φορέων που 

συμβάλλουν στην οικοδόμηση της εταιρικής σχέσης. 

Εύκολος Είναι εύκολος στην παρακολούθηση, και στη συλλογή δεδομένων 

Ισχυρός Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις 

υλοποιούμενες παρεμβάσεις. 

1.2.4.2 Ειδικός Στόχος 4δ Προώθηση της προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων και 

επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργού και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιεινού και καλά 

προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία 

Κατηγορία δράσης : Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, κατά προτεραιότητα σε περιοχές εφαρμογής 

ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ). 

Kύριες ομάδες – στόχοι: Απασχολούμενοι και επιχειρήσεις 
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Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

PSR998 - Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης (μονάδα μέτρησης: 

συμμετέχοντες) 

Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει το αποτέλεσμα της εκροής της σχεδιαζόμενης δράσης 

και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSR998. 

Χρησιμοποιείται ο εν λόγω ειδικός δείκτης σε συνέχεια συνεργασίας με την ΕΥΣΣΑ και την πρόταση 

της για υιοθέτηση του συγκεκριμένου ειδικού ομογενοποιημένου δείκτη. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των χωρικών στρατηγικών που είναι η 
ενθάρρυνση της συμμετοχής και βελτίωσης της επιχειρησιακής 
ικανότητας των τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και άλλων 
φορέων να σχεδιάζουν, υλοποιούν/παρακολουθούν και 
αξιολογούν ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές. Ο δείκτης 
συνδέεται με τους δείκτες εκροών που αφορούν τις χωρικές 
στρατηγικές υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης και τους 
επιδιωκόμενους στόχους. 

Σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης επιδίωξη αποτελεί η 
ανάπτυξη 5 στρατηγικών ΒΑΑ και 2 ΟΧΕ μέσω των οποίων θα 
αντιμετωπιστούν κρίσιμα ζητήματα όπως ανεργία, στήριξη 
εργαζομένων, επιχειρήσεων, φτώχεια, κ.α. Οι φορείς της εταιρικής 
σχέσης συνεισφέρουν στον εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων, 
στην οικοδόμηση ρεαλιστικών στρατηγικών και στην πρόταση 
αναγκαίων και με προτεραιότητα -ιεράρχηση δράσεων.    

Αποδεκτός 

 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς σχετίζεται άμεσα με τον 

τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών χωρικής 

ανάπτυξης. Ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους 

φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει 

αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 

δεν αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. Ποσοτικοποιεί 

αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των 

τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και άλλων φορέων που 

συμμετέχουν σε διαδικασίες σχεδιασμού, 

υλοποίησης/παρακολούθησης και αξιολόγησης χωρικών 

στρατηγικών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των φορέων που 

συμβάλλουν στην οικοδόμηση της εταιρικής σχέσης. 

Εύκολος Είναι εύκολος στην παρακολούθηση, και στη συλλογή δεδομένων 

Ισχυρός Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις 

υλοποιούμενες παρεμβάσεις. 

1.2.4.3 Ειδικός Στόχος 4στ Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς 

εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, 

από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση, καθώς και περεταίρω έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση 

και επιμόρφωση των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής 

κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες 

Κατηγορία δράσης : 1) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  
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Kύριες ομάδες – στόχοι: α) Μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) Παιδιά 

σε ανάγκη και ιδιαίτερα ευάλωτα παιδιά.  

Ειδικός Δείκτης Εκροών  

PSO798 Αριθμός δομών για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
(Μονάδα μέτρησης : αριθμός φορέων/οντοτήτων) 
Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει την εκροή της σχεδιαζόμενης δράσης και ως εκ τούτου 

σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSO798. 

Χρησιμοποιείται ο εν λόγω ειδικός δείκτης καθώς προτάθηκε ως ο πλέον κατάλληλος από την ΕΥΣEKT 

και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του τομέα Παιδείας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους 

στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης για ισότιμη πρόσβαση 

στην εκπαίδευση, για παροχή εξειδικευμένης και εξατομικευμένης 

υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, για ενεργή συμμετοχή στην εκπαίδευση και για αποτροπή της 

σχολικής διαρροής. Η συγκεκριμένη δράση είναι άμεσα σχετιζόμενη με τη 

δράση «Υποστήριξη μαθητών με αναπηρία και μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο», καθώς από τις 

υποστηριζόμενες δομές πραγματοποιείται διαγνωστική αξιολόγηση των 

αναγκών των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και λαμβάνονται οι αποφάσεις για τους μαθητές εκείνους που 

τελικά αναγκαιούν και που θα λάβουν εξειδικευμένη εκπαιδευτική 

στήριξη στο γενικό σχολείο.  

Αποδεκτός Ο εν λόγω δείκτης αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της 

παρέμβασης και έχει χρησιμοποιηθεί ως ειδικός δείκτης εκροών σε 

ανάλογες παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 

2014-2020.  

Αξιόπιστος Είναι σαφής και εύκολα ερμηνευόμενος, καθώς αφορά συγκεκριμένες 

δομές που επωφελούνται από το Πρόγραμμα για να παρέχουν 

διαγνωστική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με 

αναπηρία /ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, ο 

δείκτης μετράει τα μοναδικά σχολεία στα οποία θα απασχοληθούν 

αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για την υποστήριξη των μαθητών με 

αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς αναπληρωτές 

Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) – για τους μαθητές που 

αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν  - Αναπληρωτές Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) -Σχολικοί Νοσηλευτές - για τους 

μαθητές με σχετική ανάγκη.   

Εύκολος Είναι εύκολος στην παρακολούθηση, καθώς ο αριθμός των δομών 

μετρούνται σε επίπεδο πράξης και με τη συλλογή δεδομένων από 

στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. Η κάθε δομή (σχολείο) μετράται 

μία φορά στο επίπεδο της πράξης. 
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Ισχυρός Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις 

υλοποιούμενες παρεμβάσεις. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

PSR798  Αριθμός ωφελούμενων παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
(Μονάδα μέτρησης : αριθμός ατόμων) 
Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει το αποτέλεσμα της εκροής της σχεδιαζόμενης δράσης 

και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSR798. 

Χρησιμοποιείται ο εν λόγω ειδικός δείκτης καθώς προτάθηκε ως ο πλέον κατάλληλος από την ΕΥΣEKT 

και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του τομέα Παιδείας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους 

στόχους της δράσης που αφορούν στην παροχή εξειδικευμένης 

εκπαιδευτικής υποστήριξης στο γενικό σχολείο σε παιδιά με αναπηρία ή 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Σύμφωνα με τα παραδείγματα σχετικού εγγράφου εργασίας της 

Επιτροπής για το σχεδιασμό Ειδικών Δεικτών των Προγραμμάτων 2021-

2027, η λογική της παρέμβασης αυτής της δράσης επιτρέπει το σχεδιασμό 

δείκτη αποτελεσμάτων που δεν έχει ως βάση δείκτη εκροών (δηλαδή ο 

δείκτης εκροών δεν αποτελεί τον πληθυσμό αναφοράς του δείκτη 

αποτελεσμάτων, γιατί η εκροή μετρά υποστηριζόμενες δομές και το 

αποτέλεσμα μαθητές).  

Αποδεκτός Ο εν λόγω δείκτης είναι αποδεκτός, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί ως ειδικός 

δείκτης αποτελεσμάτων σε ανάλογες παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020. 

Αξιόπιστος Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον 

αριθμό των μαθητών (παιδιών) με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες που έλαβαν υπηρεσίες διαγνωστικής αξιολόγησης των αναγκών 

τους. Αποτελεί δείκτη αποτελεσμάτων του δείκτη εκροών που μετρά 

δομές ένταξης παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  

αλλά δεν έχει πληθυσμό αναφοράς τον δείκτη εκροών. Δηλαδή ο δείκτης 

εκροών είναι συσχετιζόμενος με το αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι η βάση 

του δείκτη αποτελεσμάτων.   

Εύκολος Ο Δείκτης μετρά στο επίπεδο της πράξης τα μοναδικά επωφελούμενα 

παιδιά που αντιστοιχούν στα σχολεία του δείκτη εκροών PSO798. 

Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τον 

Δικαιούχο/ους που η συλλογή των δεδομένων των παιδιών που 

υποστηρίζονται αποτελεί μέρος της τρέχουσας λειτουργίας τους. Οι 

μαθητές θεωρούνται έμμεσα ωφελούμενοι και δεν συλλέγονται 

προσωπικά δεδομένα στο ΟΠΣ και στα Δελτία Επίτευξης Δεικτών. 
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Ισχυρός Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις 

υλοποιούμενες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένο αριθμό παιδιών.  

O ειδικός στόχος 4στ συμπεριλαμβάνει και τις δράσεις  Ενίσχυση κέντρων εκπαιδευτικής και 
συμβουλευτικής υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης STEM (ΚΔΑΠ STEM) οι 
οποίες δεν ορίζονται δείκτες εκροών και αποτελέσματος στη φάση αυτή.  

1.2.4.4 Ειδικός Στόχος 4θ Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, 

περιλαμβανομένων των μεταναστών 

Κατηγορία δράσης : 1) Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά 
εργασίας (π.χ. προγράμματα ενίσχυσης και ανάπτυξης ψηφιακών και κοινωνικών, δεξιοτήτων, 
ενέργειες κοινωνικής ένταξης, επιδότηση ενοικίου, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών φορέων και οργανισμών), 2) Μαθήματα ελληνικής 
γλώσσας σε υπηκόους τρίτων χωρών, 3) Δράσεις ευαισθητοποίησης και διαπολιτισμικής 
αλληλεπίδρασης 
 

Kύριες ομάδες – στόχοι: υπήκοοι τρίτων χωρών περιλαμβανομένων προσφύγων και μεταναστών 
(δικαιούχοι διεθνούς προστασίας).  
 

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

PSR790 Yπήκοοι τρίτων χωρών που αναζητούν ή που βρίσκουν απασχόληση αμέσως μετά τη 
συμμετοχή τους (Μονάδα μέτρησης : αριθμός ατόμων) 
Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει το αποτέλεσμα της εκροής της σχεδιαζόμενης δράσης 

και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSR790. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς χρήση, ως ο πλέον κατάλληλος για την 

αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δράσεων.  

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους 

στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης για την ανάπτυξη 

δράσεων με τις οποίες θα επιτευχθεί η σταδιακή ενσωμάτωση των 

υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία της Π-ΑΜΘ, μέσω μιας 

ολοκληρωμένης παρέμβασης με άξονα την αυτόνομη διαβίωση και 

ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας.   

Αποδεκτός Ο εν λόγω δείκτης είναι αποδεκτός. Σχεδιάστηκε από την ΕΥΣΕΚΤ, ενώ 

συμφώνησε για τη χρήση του δείκτη και η Διαχειριστική Αρχή.  

Αξιόπιστος Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον 
αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υποστηρίχθηκαν από το 
Πρόγραμμα και τις αντίστοιχες δράσεις. Ειδικότερα ο δείκτης μετρά τους 
συμμετέχοντες ΥΤΧ που είτε είναι οικονομικώς αδρανή  άτομα κατά την 
είσοδό τους στην πράξη ΕΚΤ+ και που για πρώτη φορά 
δραστηριοποιούνται αναζητώντας εργασία αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους στην πράξη ή που είναι άνεργα ή οικονομικά  αδρανή 
άτομα κατά την είσοδό τους στην πράξη ΕΚΤ+ και που κατέχουν θέση 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη. 
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Εύκολος Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και υπολογίζεται από την 

επεξεργασία μικροδεδομένων που καταχωρούνται από τον Δικαιούχο στα 

απογραφικά δελτία εξόδου της πράξης (ΟΠΣ) αμέσως μετά την έξοδο των 

συμμετεχόντων. Κάθε συμμετέχων μετράται μια φορά στο επίπεδο της 

πράξης και του δείκτη.   

Ισχυρός Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις 

υλοποιούμενες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένο αριθμό υπηκόων τρίτων 

χωρών.  

1.2.4.5 Ειδικός Στόχος 4ι Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως των Ρομά 

 
Κατηγορία δράσης: Υποστήριξη των Ρομά για βελτίωση συνθηκών διαβίωσης (Ομάδες διαχείρισης 
χώρων μετεγκατάστασης και Βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης) 
 

Kύριες ομάδες – στόχοι: α) περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά.  
 

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων  

PSR794 Ωφελούμενοι Ρομά από προγράμματα βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης ή/και 
μετεγκατάστασης (Μονάδα μέτρησης : αριθμός ατόμων) 
 
Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει το αποτέλεσμα της εκροής της σχεδιαζόμενης δράσης 

και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSR794. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης σχεδιάστηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και προτάθηκε προς χρήση, ως ο πλέον 

κατάλληλος για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δράσεων για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχο. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους 

στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης για την κάλυψη 

αναγκών των Ρομά που σχετίζονται με τη βελτίωση των συνθηκών 

στέγασης και της ποιότητα ζωής.  Σύμφωνα με τα παραδείγματα σχετικού 

εγγράφου εργασίας της Επιτροπής για τους Ειδικούς Δείκτες των 

Προγραμμάτων 2021-2027, η λογική της παρέμβασης αυτής της δράσης 

επιτρέπει το σχεδιασμό δείκτη αποτελεσμάτων που δεν έχει ως βάση 

δείκτη εκροών (δηλ. ο δείκτης εκροών δεν αποτελεί τον πληθυσμό 

αναφοράς του δείκτη αποτελεσμάτων, γιατί η εκροή μετράει τους Δήμους 

και το αποτέλεσμα τους Ρομά). 

Αποδεκτός Ο εν λόγω δείκτης είναι αποδεκτός, σχεδιάστηκε από την ΕΥΣΕΚΤ, ενώ 

συμφώνησε για τη χρήση του και η Διαχειριστική Αρχή.  

Αξιόπιστος Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον 

αριθμό των Ρομά που επωφελούνται από προγράμματα βελτίωσης 

συνθηκών διαβίωσης. Ο δείκτης μετρά όλα τα άτομα που διαβιούν σε 

οικισμό όπου πραγματοποιείται παρέμβαση. 
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Εύκολος Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και η πληροφορία θα συλλέγεται  από 

το Μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΕΣΚΕ Ρομά 2021-

2030 (αρμοδιότητα ΓΓ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της 

Φτώχειας του ΥΠΕΚΥ). Μέχρι την ενεργοποίησή του τα στοιχεία θα 

συλλέγονται από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων.   

Ο δείκτης μετρά μοναδικά άτομα που ωφελούνται σε επίπεδο πράξης. 

Ισχυρός Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις 

υλοποιούμενες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένο αριθμό Ρομά που 

συμμετέχουν και επωφελούνται από προγράμματα βελτίωσης συνθηκών 

διαβίωσης.  

1.2.4.6 Ειδικός Στόχος 4ια Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και 

οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την 

πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο, 

συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, εκσυγχρονισμός των συστημάτων 

κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, 

με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες, βελτίωση της 

προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών 

μακροχρόνιας περίθαλψης 

Κατηγορία δράσης : 1) Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Kύριες ομάδες – στόχοι: Φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό 

Ειδικός Δείκτης Εκροών  

PSO805 αριθμός δομών για την ένταξη φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (Μονάδα μέτρησης : αριθμός δομών) 

Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει την εκροή της σχεδιαζόμενης δράσης και ως εκ τούτου 

σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSO805. 

Ο προτεινόμενος ειδικός δείκτης εκροών ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους 

επιδιωκόμενους στόχους των παρεμβάσεων για την ενίσχυση 

των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ανθρώπινο 

δυναμικό για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών 

ισότιμης συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση των φοιτητών 

με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Η τιμή του δείκτη θα πρέπει να ταυτίζεται με την τιμή του 

EECO18. 

Αποδεκτός Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

 τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς 

αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης. 

Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους 

φορείς, καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο 

του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο 

διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. 

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 

αριθμό των υποστηριζόμενων δομών (ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης) ένταξης φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση. O δείκτης 

λαμβάνει τιμή κατά την έναρξη υλοποίησης της πράξης στην 

οποία υποστηρίζεται το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης με την 

απασχόληση του κατά περίπτωση αναγκαίου προσωπικού 

λειτουργίας της Μονάδας Προσβασιμότητας 

Εύκολος 

 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 

εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία 

που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.  

Ισχυρός 

 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 

προοδευτική καταγραφή των εκπαιδευτικών δομών της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υλοποιούν δράσεις ενεργής 

ένταξης ατόμων μειονεκτουσών ομάδων. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετράει τον 

αριθμό των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

ενισχύονται με ανθρώπινο δυναμικό για την ένταξη φοιτητών με 

αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

PSR805. Αριθμός ωφελουμένων φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(μονάδα μέτρησης: αριθμός ατόμων) 

Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει το αποτέλεσμα της εκροής της σχεδιαζόμενης δράσης 

και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSR805. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 

επιδιωκόμενους στόχους της δράσης που αφορούν στην ισότιμη 

πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση των φοιτητών με 

αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. O δείκτης 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

μετρά ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών που παρέχονται από 

φορείς. 

Αποδεκτός 

 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 

όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς μετρά τον αριθμό των 

φοιτητών που ωφελούνται από υπηρεσίες πρόσβασης στην 

ανώτατη εκπαίδευση. 

Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους 

φορείς, καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο 

του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο 

διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, 

και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από 

τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. 

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως 

προς τον αριθμό των φοιτητών με αναπηρίες και άλλες 

εκπαιδευτικές ανάγκες  που ωφελούνται με υπηρεσίες 

πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.  

Κατά την εξειδίκευση των παρεμβάσεων, το ΔΤΔ θα επεξηγηθεί 

περαιτέρω προσδιορίζοντας αναλυτικά τα είδη των υπηρεσιών 

που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι φοιτητές. 

Εύκολος 

 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 

εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία 

που καταχωρούνται  στο σύστημα παρακολούθησης του 

δικαιούχου. 

Ισχυρός 

 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 

προοδευτική καταγραφή των φοιτητών που ωφελούνται με 

υπηρεσίες πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 

στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό 

των φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες που ωφελούνται από υπηρεσίες πρόσβασης στην 

ανώτατη εκπαίδευση, οι οποίες παρέχονται από τις 

υποστηριζόμενες Μονάδες Προσβασιμότητας (ΜοΠρο) των 

ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Κατηγορία δράσης : 2) Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική 
εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με 
αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης («νέα εναρμόνιση») 

Kύριες ομάδες – στόχοι: Νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων/σε κίνδυνο φτώχειας, Παιδιά 
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Ειδικός Δείκτης Εκροών  

PSO792 Αριθμός ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και δημιουργικής 

απασχόλησης (Μονάδα μέτρησης: αριθμός ατόμων) 

Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει την εκροή της σχεδιαζόμενης δράσης και ως εκ τούτου 

σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSO792. 

Χρησιμοποιείται ο εν λόγω ειδικός δείκτης καθώς δεν υπάρχει σχετικός κοινός δείκτης.  

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER 
Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 
Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους 

στόχους της δράσης και τη λογική παρέμβασης που αφορούν στην παροχή 

ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών φροντίδας και δημιουργικής 

απασχόλησης σε βρέφη, νήπια και παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των 

ΑμεΑ, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, 

Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης 

Φροντίδας και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και 

ΚΔΑΠ-ΑμεΑ μέσω voucher. 

Αποδεκτός 
Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και 

από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς μετρά τον αριθμό των ληπτών voucher 

για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και δημιουργικής 

απασχόλησης. 

Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 

καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου 

Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 
Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι 

εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα 

τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό 

των ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και 

δημιουργικής απασχόλησης, συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρέτηση της 

λογικής της παρέμβασης και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Εύκολος 
Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και σχετικά 

εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται με βάση τα στοιχεία που 

τηρεί ο Δικαιούχος (ΕΕΤΑΑ). 

Ισχυρός 
Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την καταγραφή των 

ληπτών voucher σε επίπεδο πράξης/ετήσιου κύκλου υλοποίησης. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με 

τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των ατόμων που 

λαμβάνουν voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και 

δημιουργικής απασχόλησης. 
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Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

PSR792 Αριθμός παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές φροντίδας και δημιουργικής 
απασχόλησης (Μονάδα μέτρησης : αριθμός ατόμων) 
 
Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει το αποτέλεσμα της εκροής της σχεδιαζόμενης δράσης 

και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSR792. 

Ο εν λόγω ειδικός δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ να χρησιμοποιηθεί ως ο πλέον κατάλληλος 

για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της δράσης.  

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους 

στόχους της δράσης για εξασφάλιση πρόσβασης παιδιών σε δομές 

προσχολικής αγωγής, διαπαιδαγώγησης και δημιουργικής απασχόλησης, 

υπό το πρίσμα της Εγγύησης για το Παιδί. 

Αποδεκτός Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από  τον Δικαιούχο (ΕΕΤΑΑ), όσο 

και από τις Διαχειριστικές Αρχές, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος παιδιών που 

ωφελούνται από την ένταξη σε δομές φροντίδας και δημιουργικής 

απασχόλησης). 

Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς 

προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας 

έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και είναι 

εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα 

τον χρησιμοποιήσουν. 

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον 

αριθμό των παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές φροντίδας 

και δημιουργικής απασχόλησης. 

Εύκολος Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη.  

Τα δεδομένα του δείκτη εξάγονται από το σύστημα συλλογής δεδομένων  

του Δικαιούχου (ΕΕΤΑΑ). 

Ισχυρός Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την καταγραφή των 

παιδιών που ωφελούνται από τις σχετικές δομές σε επίπεδο 

πράξης/ετήσιου κύκλου υλοποίησης. 

Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες 

παρεμβάσεις ένταξης παιδιών σε δομές φροντίδας και δημιουργικής 

απασχόλησης. 

Κατηγορία δράσης : 3) Κέντρα Κοινότητας, 4) Δομές Παροχής Αγαθών συμπεριλαμβανομένων και 

των Δομών Σίτισης, 5) Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, 6) Παροχή υπηρεσιών 

φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων (ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, ΣΥΔ ΑμεΑ). 

Kύριες ομάδες – στόχοι: ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, μετανάστες/πρόσφυγες (ιδιαίτερα μέσω 

των Κ.Κ.), άτομα που χρήζουν κατ’ οίκον φροντίδα, νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων/ σε κίνδυνο 
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φτώχειας, γυναίκες θύματα έμφυλης βίας/γυναίκες ΕΚΟ, παιδιά, κάτοικοι απομακρυσμένων 

περιοχών, κάτοικοι της Π-ΑΜΘ, Ρομά (ιδιαίτερα μέσω παραρτημάτων των Κ.Κ.).  

Ειδικός Δείκτης Εκροών  

PSO796 Αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται (Μονάδα μέτρησης : 
αριθμός δομών) 
Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει την εκροή της σχεδιαζόμενης δράσης και ως εκ τούτου 

σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSO796. 

Σχεδιάστηκε από την ΕΥΣΕΚΤ κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για τις 

νέες κοινωνικές δομές που θα συγχρηματοδοτηθούν την ππ 2021-2027 και προτάθηκε προς χρήση 

ως ο πλέον κατάλληλος για την αποτίμηση των εκροών των δράσεων.  

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους 

στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης για κάλυψη 

αυξημένων αναγκών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (π.χ. ηλικιωμένων, 

ΑμεΑ, μεταναστών/προσφύγων, Ρομά, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας,  

παιδιών, κ.α.) σε ένα μεγάλο εύρος υφιστάμενων κοινωνικών δομών  

(Κέντρα Κοινότητας, Δομές Βασικών Αγαθών, Στέγες Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας 

γυναικών κοκ.). 

Αποδεκτός Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός από τους εμπλεκόμενους 

φορείς καθώς αφορά σε παρόμοιο δείκτη εκροών (05502) που 

χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 2020.  

Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών 

προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να 

τεθούν διακριτοί δείκτες για τις νέες κοινωνικές δομές που θα 

συγχρηματοδοτηθούν την ππ 2021-2027. Για το λόγο αυτό 

διαμορφώνεται ο δείκτης PSO796 μόνο για τις συνεχιζόμενες δομές και 

ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες δομές. 

Αξιόπιστος Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι 

εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα 

τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό 

των υφιστάμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+. 

Εύκολος Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και σχετικά 

εύκολη. 

Τα δεδομένα του δείκτη εξάγονται από τα συστήματα συλλογής 

δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου 

Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού 

Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 

Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.  
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Ισχυρός Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική 

καταγραφή των υφιστάμενων κοινωνικών δομών που λαμβάνουν στήριξη 

από το ΕΚΤ+. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με 

τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των υφιστάμενων 

κοινωνικών δομών που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 

 
PSO807 Αριθμός νέων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται (Μονάδα μέτρησης : αριθμός 
δομών) 

Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 

κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες κοινωνικές δομές. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους 

στόχους των Δράσεων και τη λογική της παρέμβασης για κάλυψη 

αυξημένων αναγκών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (π.χ. ηλικιωμένων, 

ΑμεΑ, μεταναστών/προσφύγων, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, κ.α.) 

σε ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών δομών που δημιουργούνται και 

λειτουργούν με τη στήριξη του ΕΚΤ+ (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Βασικών 

Αγαθών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, 

Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών κοκ.). 

Αποδεκτός Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός από τους εμπλεκόμενους 
φορείς καθώς αφορά σε αντίστοιχο δείκτη εκροών (05502) που 
χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 2020.  

Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών 

προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να 

τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες κοινωνικές δομές. 

Αξιόπιστος Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι 
εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα 
τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό 

των νέων κοινωνικών δομών που δημιουργούνται και λειτουργούν με τη 

στήριξη του ΕΚΤ+. 

Εύκολος Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και σχετικά 
εύκολη.  

Τα δεδομένα του δείκτη εξάγονται από τα συστήματα συλλογής 

δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου 

Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού 

Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 

Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. 
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Ισχυρός Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική 
καταγραφή των νέων κοινωνικών δομών που λαμβάνουν στήριξη από το 
ΕΚΤ+. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με 
τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των νέων 
κοινωνικών δομών που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

PSR796 Αριθμός επωφελούμενων των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών (Μονάδα μέτρησης : 
αριθμός ατόμων) 
Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει το αποτέλεσμα της εκροής της σχεδιαζόμενης δράσης 

και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSR796. 

Χρησιμοποιείται ο εν λόγω ειδικός δείκτης καθώς η αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δράσεων 

δεν καλύπτεται από κάποιον κοινό δείκτη.  

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους 

στόχους της δράσης που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών προς 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από ένα μεγάλο εύρος υφιστάμενων 

κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Βασικών Αγαθών, Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, Συμβουλευτικά Κέντρα και 

Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών κοκ.), η λειτουργία των οποίων 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+. 

O δείκτης μετρά ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών που παρέχονται από 

φορείς. 

Αποδεκτός Ο εν λόγω δείκτης είναι κατανοητός από τους εμπλεκόμενους φορείς 

καθώς αφορά σε παρόμοιο δείκτη (05503) που χρησιμοποιήθηκε σε 

ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 2020 ως δείκτης εκροών και στην 

τρέχουσα ΠΠ προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης 

αποτελεσμάτων.  

Ο δείκτης είναι προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ. προς τις ΕΥΔ των 

περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. 

Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες κοινωνικές δομές. Για το 

λόγο αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης PSR796 μόνο για τις συνεχιζόμενες 

δομές και ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες δομές. 

Αξιόπιστος Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι 

εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα 

τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς τον 

αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις υποστηριζόμενες 

κοινωνικές δομές που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και στην ππ 2021-

2027. 
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Εύκολος Είναι εφικτή η παρακολούθηση του.  

Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από τα συστήματα συλλογής 

δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου 

Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού 

Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 

Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Οδηγίες για τον τρόπο 

μέτρησης/συλλογής δεδομένων του δείκτη από τα συστήματα συλλογής 

δεδομένων των δικαιούχων θα δοθούν από την ΕΥΣΕΚΤ για το διάστημα 

που δεν θα είναι εφικτή η μέτρησή του από το Ε.ΓΠ.Σ. 

Ισχυρός Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική 

καταγραφή των ωφελούμενων των υφιστάμενων κοινωνικών δομών, των 

οποίων η λειτουργία εξακολουθεί να συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με 

τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των ωφελούμενων 

των υποστηριζόμενων δομών. 

 
 
PSR807 Αριθμός επωφελούμενων των νέων κοινωνικών δομών (Μονάδα μέτρησης : αριθμός 
ατόμων) 
 
Ο εν λόγω δείκτης σχεδιάστηκε από την ΕΥΣΕΚΤ κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να τεθούν 
διακριτοί δείκτες για νέες κοινωνικές δομές. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους 

στόχους της δράσης που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών προς 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από ένα μεγάλο εύρος νέων κοινωνικών 

δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Βασικών Αγαθών, Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, Συμβουλευτικά Κέντρα και 

Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών κοκ.), που δημιουργούνται και λειτουργούν 

με τη στήριξη του ΕΚΤ+.  

O δείκτης μετρά ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών που παρέχονται από 

τις νέες κοινωνικές δομές. 

Αποδεκτός Ο εν λόγω δείκτης είναι κατανοητός από τους εμπλεκόμενους φορείς 
καθώς αφορά σε παρόμοιο δείκτη (05503) που χρησιμοποιήθηκε σε 
ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 2020 ως δείκτης εκροών και στην 
τρέχουσα ΠΠ προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης 
αποτελεσμάτων.  

Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών 

προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να 

τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες κοινωνικές δομές. 

Αξιόπιστος Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι 
εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα 
τον χρησιμοποιήσουν.  
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Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς τον 

αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις νέες κοινωνικές δομές που 

δημιουργούνται και λειτουργούν με τη στήριξη του ΕΚΤ+. 

Εύκολος Είναι εφικτή η παρακολούθηση του.  

Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από τα συστήματα συλλογής 

δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου 

Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού 

Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 

Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Οδηγίες για τον τρόπο 

μέτρησης/συλλογής δεδομένων του δείκτη από τα συστήματα συλλογής 

δεδομένων των δικαιούχων θα δοθούν από την ΕΥΣΕΚΤ για το διάστημα 

που δεν θα είναι εφικτή η μέτρησή του από το Ε.ΓΠ.Σ. 

Ισχυρός Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική 
καταγραφή των ωφελούμενων των νέων κοινωνικών δομών, των οποίων 
η λειτουργία συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με 

τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των ωφελούμενων 

των υποστηριζόμενων δομών. 

 
Κατηγορία δράσης : 7) Ενίσχυση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 8) Ενίσχυση 
υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, 9) Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (αλκοόλ, 
ναρκωτικές ουσίες, νέες εξαρτητικές συμπεριφορές κ.α.), συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
πρόληψης, 10) Μονάδες για την προστασία εξαρτημένων και γονεϊκής στήριξης 

Kύριες ομάδες – στόχοι: ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, μετανάστες/πρόσφυγες (ιδιαίτερα μέσω 

των Κ.Κ.), άτομα που χρήζουν κατ’ οίκον φροντίδα, νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων/ σε κίνδυνο 

φτώχειας, άτομα με εξαρτήσεις (ναρκωτικά, αλκοόλ, κ.α.) και οικογένειες αυτών, γυναίκες θύματα 

έμφυλης βίας/γυναίκες ΕΚΟ, παιδιά, άτομα με ψυχικές ασθένειες, κάτοικοι απομακρυσμένων 

περιοχών, κάτοικοι της Π-ΑΜΘ, Ρομά (ιδιαίτερα μέσω παραρτημάτων των Κ.Κ.).  

Ειδικός Δείκτης Εκροών  

PSO801 Αριθμός συνεχιόμενων δομών υγείας υγείας που υποστηρίζονται (Μονάδα μέτρησης : 
αριθμός δομών (φορείς / οντότητες) 

Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει την εκροή των σχεδιαζόμενων δράσεων και ως εκ 

τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSO801. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης σχεδιάστηκε από την ΕΥΣΕΚΤ κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να τεθούν 

διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας και προτάθηκε προς χρήση, ως ο πλέον κατάλληλος για την 

αποτίμηση των εκροών των δράσεων. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους 

στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης για βελτίωση της 

προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας του 

συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, μέσω της υποστήριξης 
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λειτουργίας υφιστάμενων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

(ΤΟΜΥ), δομών ψυχικής υγείας και δομών πρόληψης και αντιμετώπισης 

εξαρτήσεων. 

Αποδεκτός Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός καθώς αναλύονται οι 

επιμέρους κατηγορίες δομών/φορέων που συνδέονται με αυτόν. Ο 

δείκτης, προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών 

προγραμμάτων την 1.07.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να 

τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας. Για το λόγο αυτό 

διαμορφώνεται ο δείκτης PSO801 μόνο για τις συνεχιζόμενες δομές και 

ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες δομές. 

Αξιόπιστος Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι 

εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα 

τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, 

ως προς τον αριθμό των δομών υγείας που υποστηρίζονται. 

Εύκολος Είναι εύκολος στην παρακολούθηση, καθώς ο αριθμός των δομών υγείας 

μετράται σε επίπεδο πράξης και με τη συλλογή δεδομένων από τους 

Δικαιούχους. 

Ισχυρός Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική 

καταγραφή των υφιστάμενων δομών υγείας που λαμβάνουν στήριξη από 

το ΕΚΤ+. 

 
PSO806 Αριθμός νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται (Μονάδα μέτρησης : αριθμός 
δομών) 

Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει την εκροή των σχεδιαζόμενων δράσεων και ως εκ 

τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSO806 από την ΕΥΣΕΚΤ κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής 

να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους 

στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης για βελτίωση της 

προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας του 

συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, μέσω της υποστήριξης 

λειτουργίας νέων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΤΟΜΥ), 

νέων δομών ψυχικής υγείας, νέων δομών πρόληψης και αντιμετώπισης 

εξαρτήσεων (όπου κρίνεται σκόπιμο, σύμφωνα με τις οδηγίες της 

αρμόδιας Επιτελικής Δομής Υγείας), καθώς και Κινητών Ομάδων Υγείας 

(ΚΟΜΥ). 

Αποδεκτός Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός καθώς αναλύονται οι 

επιμέρους κατηγορίες δομών/φορέων που συνδέονται με αυτόν. 

Προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών 

προγραμμάτων την 1.07.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να 

τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας. 
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Αξιόπιστος Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι 

εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα 

τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό 

των νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται. 

Εύκολος Είναι εύκολος στην παρακολούθηση, καθώς ο αριθμός των 

δομών/φορέων υγείας μετράται σε επίπεδο πράξης και με τη συλλογή 

δεδομένων από τους Δικαιούχους. 

Ισχυρός Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική 

καταγραφή των νέων δομών/φορέων υγείας που λαμβάνουν στήριξη από 

το ΕΚΤ+. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με 

τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των νέων δομών / 

φορέων υγείας που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων 

PSR801 Αριθμός επωφελούμενων των συνεχιζόμενων δομών υγείας (Μονάδα μέτρησης : αριθμός 
ατόμων) 
Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει το αποτέλεσμα της εκροής της σχεδιαζόμενης δράσης 

και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSR801 από την ΕΥΣΕΚΤ κατόπιν αιτήματος της Ε. 

Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας. Για το λόγο αυτό διαμορφώνεται ο 

δείκτης αποτελεσμάτων PSR801 μόνο για τις συνεχιζόμενες δομές υγείας. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 

επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της 

παρέμβασης για βελτίωση της προσβασιμότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος 

υγειονομικής περίθαλψης και την κάλυψη αναγκών ευάλωτων 

ομάδων πληθυσμού. 

Αποδεκτός 

 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και από τους 

εμπλεκόμενους φορείς, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος 

ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας που παρέχονται 

από υφιστάμενες δομές υγείας). 

Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των 

περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος 

της Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές 

υγείας. Για το λόγο αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης 

αποτελεσμάτων PSR801 μόνο για τις συνεχιζόμενες δομές υγείας 

και ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες δομές. 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Αξιόπιστος 

 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 

είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 

φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως 

προς τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας των αντίστοιχων δομών υγείας. 

Εύκολος 

 

Είναι εφικτή και η παρακολούθηση του και η συλλογή 

δεδομένων θα γίνεται από διοικητικές πηγές ως εξής: 

α) για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την 

επεξεργασία δεδομένων ΗΔΙΚΑ /ΑΑΔΕ 

β) για τις δομές ψυχικής υγείας από τα συστήματα των 

Δικαιούχου μέχρι τη λειτουργία του πληροφοριακού 

συστήματος psyhargos 

γ) για τις δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων από το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 

(ΕΚΤΕΠΝ) με βάση τα δεδομένα που αποστέλλουν οι 

φορείς/δικαιούχοι από τα πληροφορικά συστήματα 

παρακολούθησης που διαθέτουν. 

Ισχυρός 

 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 

προοδευτική καταγραφή των ωφελούμενων των 

υποστηριζόμενων δομών υγείας. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 

στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό 

των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών υγείας. 

 

PSR806 Αριθμός επωφελούμενων των νέων δομών/φορέων υγείας (Μονάδα μέτρησης: αριθμός 
ατόμων) 
Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει το αποτέλεσμα της εκροής της σχεδιαζόμενης δράσης 

και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSR806 από την ΕΥΣΕΚΤ κατόπιν αιτήματος της Ε. 

Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας.  

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 

επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της 

παρέμβασης για βελτίωση της προσβασιμότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος 

υγειονομικής περίθαλψης και την κάλυψη αναγκών ευάλωτων 

ομάδων πληθυσμού. 

Αποδεκτός Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και από τους 

εμπλεκόμενους φορείς,  καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

 επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος 

ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας που παρέχονται 

από νέες δομές/φορείς υγείας). 

Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των 

περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος 

της Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές 

υγείας. 

Αξιόπιστος 

 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 

είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 

φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. 

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως 

προς τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις   

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας των αντίστοιχων δομών υγείας. 

Εύκολος 

 

Είναι εφικτή και η παρακολούθηση του και η συλλογή 

δεδομένων θα γίνεται από διοικητικές πηγές ως εξής: 

α) για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την 

επεξεργασία δεδομένων ΗΔΙΚΑ /ΑΑΔΕ, 

β) για τις δομές ψυχικής υγείας από τα συστήματα των 

Δικαιούχου μέχρι τη λειτουργία του πληροφοριακού 

συστήματος psyhargos, 

γ) για τις δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων από το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 

(ΕΚΤΕΠΝ) με βάση τα δεδομένα που αποστέλλουν οι 

φορείς/δικαιούχοι από τα πληροφορικά συστήματα 

παρακολούθησης που διαθέτουν, 

γ) για τις ΚΟΜΥ από τα συστήματα των Δικαιούχων. 

Ισχυρός 

 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 

προοδευτική καταγραφή των ωφελούμενων των 

υποστηριζόμενων δομών/φορέων υγείας. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 

στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό 

των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων νέων δομών/φορέων 

υγείας. 

 

1.2.4.7 Ειδικός Στόχος 4ιβ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των 

παιδιών 

Κατηγορία δράσης : 1) Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής 

φτώχειας, 2) Υποστήριξη εφήβων σε υποβαθμισμένες περιοχές.  
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Kύριες ομάδες – στόχοι: Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, άστεγοι, παιδιά, 

μαθητές. 

Ειδικός Δείκτης Εκροών  

PSO797 Αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της "Εγγύησης για το Παιδί" 
(Μονάδα μέτρησης : αριθμός φορέων) 
Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει την εκροή της σχεδιαζόμενης δράσης και ως εκ τούτου 

σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSO797. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης σχεδιάστηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και προτάθηκε προς χρήση, ως ο πλέον 

κατάλληλος για την αποτίμηση των εκροών των δράσεων. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

 

 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 

επιδιωκόμενους στόχους των δράσεων και τη λογική της παρέμβασης που 

αφορούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων υλοποίησης δράσεων  υποστήριξης 

εφήβων και τοπικών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την προστασία 

των παιδιών και την καταπολέμηση της φτώχειας, στο πλαίσιο της 

«Εγγύησης για το παιδί». 

Αποδεκτός Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και 

από τις Διαχειριστικές Αρχές, καθώς μετρά τον αριθμό φορέων που 

υλοποιούν τις σχετικές δράσεις. 

Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 

καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου 

Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι 

εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα 

τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό 

των Δήμων (ως επικεφαλής εταιρικών σχημάτων) που υλοποιούν τις 

σχετικές δράσεις/παρεμβάσεις υποστήριξης εφήβων και προστασίας των 

παιδιών. 

Εύκολος Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη, 

δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται με βάση τα στοιχεία έναρξης των 

παρεμβάσεων που θα δηλώνεται από τους Δικαιούχους.  

Ισχυρός Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική 

καταγραφή των φορέων που υλοποιούν τις σχετικές 

δράσεις/παρεμβάσεις. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με 

τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των Δήμων που 

υλοποιούν τις υποστηριζόμενες δράσεις  υποστήριξης εφήβων και τοπικές 
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ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την προστασία των παιδιών και την 

καταπολέμηση της φτώχειας. 

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων  

PSR797 Αριθμός ωφελούμενων παιδιών από δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το Παιδί» 
(Μονάδα μέτρησης : αριθμός ατόμων) 
Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει το αποτέλεσμα της εκροής της σχεδιαζόμενης δράσης 

και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSR797. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης σχεδιάστηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και προτάθηκε προς χρήση, ως ο πλέον 

κατάλληλος για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δράσεων. 

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

 

 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους 

στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης για την αντιμετώπιση 

της παιδικής φτώχειας στο πλαίσιο της πολιτικής «Εγγύηση για το Παιδί» 

& του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού. 

Αποδεκτός Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και 

από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος παιδιών που 

ωφελούνται από δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί»). 

Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 

καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου 

Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και είναι 

εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα 

τον χρησιμοποιήσουν. 

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον 

αριθμό των παιδιών που ωφελούνται από δράσεις που αναπτύσσονται 

στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί». 

Εύκολος Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη.  

Τα δεδομένα του δείκτη εξάγονται από τα συστήματα συλλογής 

δεδομένων των Δικαιούχων. 

Ισχυρός Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική 

καταγραφή των παιδιών που ωφελούνται από τις σχετικές 

δράσεις/παρεμβάσεις. 

Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις 

υλοποιούμενες δράσεις υποστήριξης εφήβων και νέων σε 

υποβαθμισμένες περιοχές και  τοπικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για 

την προστασία των παιδιών και την καταπολέμηση της φτώχειας. 
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1.2.5. Προτεραιότητα 5 Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Π-ΑΜΘ 

1.1.5.1 Ειδικός Στόχος 5i Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 

οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του 

βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές 

Κατηγορία δράσης : Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 
 
Kύριες ομάδες – στόχοι: οι κάτοικοι και επισκέπτες των περιοχών εφαρμογής Στρατηγικών Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης και οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα. Ωφελούμενοι θα είναι 
κάτοικοι και επισκέπτες των περιοχών εφαρμογής ΣΒΑΑ 

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων  

PSR998 - Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης (μονάδα μέτρησης: 

Συμμετέχοντες) 

Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει το αποτέλεσμα της εκροής της σχεδιαζόμενης δράσης 

και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSR998. 

Ο εν λόγω δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΣΑ να χρησιμοποιηθεί ως ειδικός ομογενοποιημένος 

δείκτης.  

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους 

επιδιωκόμενους στόχους των χωρικών στρατηγικών που είναι η 

ενθάρρυνση της συμμετοχής και βελτίωσης της επιχειρησιακής 

ικανότητας των τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και άλλων 

φορέων να σχεδιάζουν, υλοποιούν/παρακολουθούν και 

αξιολογούν ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές. Ο δείκτης 

συνδέεται με τους δείκτες εκροών που αφορούν τις χωρικές 

στρατηγικές υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης και τους 

επιδιωκόμενους στόχους. 

Σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης επιδίωξη αποτελεί η 

ανάπτυξη 5 στρατηγικών ΒΑΑ μέσω των οποίων θα 

αντιμετωπιστούν κρίσιμα ζητήματα όπως ανεργία, φτώχεια, 

περιβαλλοντική υποβάθμιση, αστική κινητικότητα, κ.α. Οι φορείς 

της εταιρικής σχέσης συνεισφέρουν στον εντοπισμό των κρίσιμων 

ζητημάτων, στην οικοδόμηση ρεαλιστικών στρατηγικών και στην 

πρόταση αναγκαίων και με προτεραιότητα -ιεράρχηση δράσεων.    

Αποδεκτός 

 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς σχετίζεται άμεσα με τον 

τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών χωρικής 

ανάπτυξης. Ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους 

φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει 

αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 

δεν αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. Ποσοτικοποιεί 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των 

τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και άλλων φορέων που 

συμμετέχουν σε διαδικασίες σχεδιασμού, 

υλοποίησης/παρακολούθησης και αξιολόγησης χωρικών 

στρατηγικών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των φορέων που 

συμβάλλουν στην οικοδόμηση της εταιρικής σχέσης. 

Εύκολος 

 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 

σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα 

στοιχεία που τηρούν οι φορείς στρατηγικής και οι Διαχειριστικές 

Αρχές. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων επιτρέπει τη 

συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς δεν απαιτούνται 

ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό.  

Ισχυρός 

 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 

προοδευτική καταγραφή των συμμετεχόντων σε όλο το φάσμα της 

οικοδόμησης της εταιρικής σχέσης. Ωστόσο, δεν επιδέχεται 

χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετρά με αμεσότητα τη 

συμμετοχή όλων των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στον 

σχεδιασμό/παρακολούθηση/υλοποίηση/αξιολόγηση των 

στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης. 

 
1.1.5.2 Ειδικός Στόχος 5ii Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 

οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής 
κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών 

 
Κατηγορία δράσης : Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης  
 
Kύριες ομάδες – στόχοι: Οι κάτοικοι και επισκέπτες των περιοχών εφαρμογής στρατηγικών 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης και οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα. 
Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες των περιοχών εφαρμογής ΟΧΕ.  

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων  

PSR998 - Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης (μονάδα μέτρησης: 

Συμμετέχοντες) 

Δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να καλύπτει το αποτέλεσμα της εκροής της σχεδιαζόμενης δράσης 

και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ο ειδικός δείκτης PSR998. 

Ο εν λόγω δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΣΑ να χρησιμοποιηθεί ως ειδικός ομογενοποιημένος 

δείκτης.  

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους 

επιδιωκόμενους στόχους των χωρικών στρατηγικών που είναι η 

ενθάρρυνση της συμμετοχής και βελτίωσης της επιχειρησιακής 

ικανότητας των τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και άλλων 

φορέων να σχεδιάζουν, υλοποιούν/παρακολουθούν και 

αξιολογούν ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές. Ο δείκτης 

συνδέεται με τους δείκτες εκροών που αφορούν τις χωρικές 

στρατηγικές υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης και τους 

επιδιωκόμενους στόχους. 

Σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης επιδίωξη αποτελεί η 

ανάπτυξη 2 ΟΧΕ, ήτοι: ΟΧΕ Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής 

Εγνατίας Οδού και ΟΧΕ Οροσειράς Ροδόπης και Ποταμού Νέστου 

μέσω των οποίων επιδιώκεται : α) η σύνδεση τουρισμού - 

πολιτισμού στην κατεύθυνση του εμπλουτισμού του τουριστικού 

προϊόντος, της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και της 

διασύνδεσης με τους άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας και β) 

η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών 

ανισοτήτων στις απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας.  

Οι φορείς της εταιρικής σχέσης συνεισφέρουν στον εντοπισμό των 

κρίσιμων ζητημάτων, στην οικοδόμηση ρεαλιστικών στρατηγικών 

και στην πρόταση αναγκαίων και με προτεραιότητα-ιεράρχηση 

δράσεων.    

Αποδεκτός 

 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς σχετίζεται άμεσα με τον 

τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών χωρικής 

ανάπτυξης. Ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους 

φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει 

αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 

δεν αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. Ποσοτικοποιεί 

αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των 

τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και άλλων φορέων που 

συμμετέχουν σε διαδικασίες σχεδιασμού, 

υλοποίησης/παρακολούθησης και αξιολόγησης χωρικών 

στρατηγικών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των φορέων που 

συμβάλλουν στην οικοδόμηση της εταιρικής σχέσης. 

Εύκολος 

 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 

σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα 

στοιχεία που τηρούν οι φορείς στρατηγικής και οι Διαχειριστικές 

Αρχές. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων επιτρέπει τη 

συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς δεν απαιτούνται 

ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό.  
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Ισχυρός 

 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 

προοδευτική καταγραφή των συμμετεχόντων σε όλο το φάσμα της 

οικοδόμησης της εταιρικής σχέσης. Ωστόσο, δεν επιδέχεται 

χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετρά με αμεσότητα τη 

συμμετοχή όλων των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στον 

σχεδιασμό/παρακολούθηση/υλοποίηση/αξιολόγηση των 

στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης. 

 

1.1.6 Προτεραιότητα 6 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ  

 
Όλοι οι δείκτες της Τεχνικής Βοήθειας είναι ειδικοί δείκτες οι οποίοι σχεδιάστηκαν από την ΕΥΣΣΑ 
 

1.1.7 Προτεραιότητα 7 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+  

Όλοι οι δείκτες της Τεχνικής Βοήθειας είναι ειδικοί δείκτες οι οποίοι σχεδιάστηκαν από την ΕΥΣΣΑ 
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2 Δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 
εκτίμηση της τιμής των οροσήμων και των στόχων των δεικτών, μέθοδος 
υπολογισμού των δεικτών και παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
επίτευξη τους και ελήφθησαν υπόψη στον υπολογισμό τους 

Στην παρούσα Ενότητα παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο 

υπολογισμού και τα δεδομένα ή/και τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκτίμηση της τιμής των οροσήμων για το 2024 (για τους δείκτες εκροών), των τιμών αναφοράς για 

τους δείκτες αποτελεσμάτων και των στόχων των δεικτών για το 2029 (για τους δείκτες εκροών και 

αποτελεσμάτων) του Πλαισίου Επίδοσης του Προγράμματος. Επίσης, γίνεται αναφορά στους 

παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των δεικτών και ο τρόπος που 

ελήφθησαν υπόψη στον υπολογισμό τους. 

Η πληροφόρηση παρέχεται ανά Προτεραιότητα, Ειδικό Στόχο2, Κατηγορία Δράσης και Κατηγορία 

Περιφέρειας του Προγράμματος. 

2.1 Προτεραιότητα 1 Προώθηση Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας 

2.1.1 Ειδικός Στόχος 1i Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και 

αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών 

2.1.1.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.1.1.1.1 Κατηγορία Δράσης : Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεών τους στην 

έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και για τη συνεργασία τους με ερευνητικούς / 

ακαδημαϊκούς φορείς 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση έχει ως σκοπό την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών 

σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων που ενισχύουν την ενσωμάτωση της 

νέας γνώσης και της καινοτομίας σε υφιστάμενα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά 

συστήματα και αλυσίδες αξίας. Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση συμπράξεων 

επιχειρήσεων με ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς φορείς στους τομείς προτεραιότητας που θα 

αναδειχθούν από την Επιχειρηματική Ανακάλυψη σε Περιφερειακό Επίπεδο, στο πλαίσιο του 

Περιφερειακού Σκέλους της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.  
 

Συσχετιζόμενο πεδίο παρέμβασης: 

010: Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  

Συνολική συνεισφορά: 8.000.000€  

Ενωσιακή συνεισφορά: 6.800.000€ 
 

 

 

 

 

 
2 Δεν περιλαμβάνεται ο Ειδικός Στόχος (ιγ) Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων ή βασικής υλικής βοήθειας προς τους 

απόρους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και παροχή συνοδευτικών μέτρων προς υποστήριξη της κοινωνικής ένταξής τους. 
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO01 Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)  

Η τιμή στόχος του RCO01 για το 2029 προκύπτει με την εκτίμηση μοναδιαίου κόστους 150.000€ 

Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) ανά επενδυτικό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία υλοποίησης 

συναφών δράσεων κατά την ΠΠ 2014-2020, δηλαδή 8.000.000 ευρώ / 150.000 ευρώ = 53,3 

επιχειρήσεις και τίθεται ως στόχος οι 50 επιχειρήσεις.  

Όσον αφορά στο ορόσημο για το 2024, θεωρείται ότι θα σημειωθεί πρόοδος στις δράσεις στο 20% 

του τελικού στόχου που έχει τεθεί με βάση την εκτίμηση για τη χρηματοδοτική κατανομή της 

συνολικής περιόδου, δηλαδή 0,2 * 50 = 10 επιχειρήσεις.  

RCO02 Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις  

Η τιμή στόχος του RCO02 για το 2029 ισούται με το στόχο του 2029 του δείκτη RCO01, ήτοι 50 

επιχειρήσεις.  

Όσον αφορά στο ορόσημο για το 2024, θεωρείται ότι θα σημειωθεί πρόοδος στις δράσεις στο 20% 

του τελικού στόχου που έχει τεθεί με βάση την εκτίμηση για τη χρηματοδοτική κατανομή της 

συνολικής περιόδου, δηλαδή 0,2 * 50 = 10 επιχειρήσεις.  

RCO10 Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς οργανισμούς  

Η τιμή στόχος του RCO10 για το 2029 προκύπτει με την εκτίμηση, η οποία στηρίζεται στα στοιχεία 

υλοποίησης σχετικών δράσεων την περίοδο 14-20, ότι το 80% των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν 

θα συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα. Σύμφωνα με τον RCO01 θα ενισχυθούν συνολικά 50 

επιχειρήσεις, οπότε: 50 * 0,8 = 40 επιχειρήσεις.  

Όσον αφορά στο ορόσημο για το 2024, θεωρείται ότι θα σημειωθεί πρόοδος στις δράσεις στο 20% 

του τελικού στόχου που έχει τεθεί με βάση την εκτίμηση για τη χρηματοδοτική κατανομή της 

συνολικής περιόδου, δηλαδή 0,2 * 40 = 8 επιχειρήσεις.  

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR02 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες επιχορηγήσεις, 

χρηματοδοτικά μέσα) 

Η τιμή στόχος για το 2029 βασίζεται στην υπόθεση, η οποία στηρίζεται στα στοιχεία υλοποίησης 

σχετικών δράσεων την περίοδο 14-20, ότι οι υποστηριζόμενες επιχειρήσεις θα παρέχουν ιδιωτική 

χρηματοδότηση που αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού δημόσιου κόστους, δηλαδή 8εκ. ευρώ 

δημόσια επένδυση = 75% συνολικά, οπότε η ιδιωτική επένδυση ανέρχεται σε: (8εκ.€ *0,25)/0,75= 

2.666.667 € και ορίζεται τιμή στόχος τα 2.500.000€. 

H τιμή βάσης είναι μηδενική. 

RCR03 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή 
διαδικασιών 

Η τιμή στόχος για το 2029 εκτιμάται με την παραδοχή, η οποία στηρίζεται στα στοιχεία υλοποίησης 

σχετικών δράσεων την περίοδο 14-20, ότι ποσοστό περίπου 80% των ενισχυόμενων επιχειρήσεων 

θα εισάγουν καινοτομίες προϊόντων στην αγορά ή διαδικασιών / διεργασιών. Δηλαδή 50*80%=40 

επιχειρήσεις. 

Η τιμή βάσης σύμφωνα με το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη είναι μηδέν.  
 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών:  
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Η επίτευξη των τιμών των οροσήμων και των στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από το 

ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που αναμένεται να διαμορφωθεί στην επόμενη περίοδο 

μετά την πανδημία, σε συνδυασμό με τα μέτρα που λαμβάνονται για το μετριασμό των επιπτώσεων 

στο επενδυτικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και τη στήριξή τους. Τα στοιχεία αυτά έχουν ληφθεί 

υπόψη κατά τον καθορισμό των ορόσημων και των στόχων. Εντούτοις, δεν μπορούν να αποτιμηθούν 

πιθανές αποκλίσεις των υποθέσεων εργασίας από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτίμηση 

επίτευξης των δεικτών προγραμματικά όπως π.χ. στον προϋπολογισμό ή στο μοναδιαίο κόστος. 

2.1.2 Ειδικός Στόχος 1ii Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές 

2.1.2.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.1.2.1.1 Κατηγορία Δράσης: Δράσεις Ψηφιοποίησης (Δημόσιων, Πολιτιστικών, Κοινωνικών, κ.ά., 

Φορέων) 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης: 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης, μέσω της αναβάθμισης δημόσιων ψηφιακών υποδομών και 

υπηρεσιών, στοχεύει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της Περιφέρειας.  

Στην κατεύθυνση αυτή θα ενισχυθούν δημόσιοι φορείς, ώστε να ολοκληρώσουν την ψηφιοποίηση 

των υπηρεσιών τους, καλύπτοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών 

τους ψηφιακά, με άμεσους ωφελούμενους τους κατοίκους της Π-ΑΜΘ και τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια. 
 

Συσχετιζόμενο πεδίο παρέμβασης: 

016: Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά : 5.000.000€ 

Ενωσιακή Συνεισφορά : 4.250.000€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO14 Δημόσιοι Οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, 

προϊόντων και διαδικασιών  

Η τιμή στόχος για το 2029 είναι 1, καθώς ο Δημόσιος Οργανισμός που θα υποστηριχθεί για την 

ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών θα είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Το ορόσημο για το 2024 είναι μηδέν (0), λαμβάνοντας υπόψη καθυστερήσεις στην ωρίμανση και 

στην διαδικασία ανάδειξης αναδόχου κατά τη φάση της υλοποίησης. 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR11 Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και 

διαδικασιών  

Η τιμή βάσης είναι 0, καθώς οι ψηφιακές εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα είναι νέες. 

Η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει με την υπόθεση ότι περίπου το 20% του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού της Π-ΑΜΘ θα κάνει χρήση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν. 

Συνεπώς 234.579 (οικονομικά ενεργός Π-ΑΜΘ, ΕΛΣΤΑΤ 2011) * 0,2 = 46.916 και τίθεται ως στόχος 

40.000 χρήστες/έτος. 
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Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών:  

Η επίτευξη των ορόσημων και των στόχων ενδέχεται να επηρεαστεί από καθυστερήσεις που 

σχετίζονται με την ωρίμανση των έργων και από προβλήματα λόγω αδύναμων δικαιούχων, στοιχεία 

που έχουν ληφθεί υπόψη και γι’ αυτό ο σχεδιασμός επικεντρώθηκε σε έναν μόνο φορέα υλοποίησης 

τέτοιων δράσεων, αυτόν της Περιφέρειας ΑΜΘ.   

2.1.3 Ειδικός Στόχος 1iii Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των 

ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μέσω παραγωγικών επενδύσεων 

2.1.3.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.1.3.1.1 Κατηγορία Δράσης: 1) Ενίσχυση υφιστάμενων και ίδρυση επιχειρήσεων κατά 

προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3, 2) Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και 

στήριξη των εξαγωγών κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης 1 προβλέπεται η χρηματοδότηση μικρών, μεσαίων επιχειρήσεων  για την 

εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους σε τομείς 

προτεραιότητας που θα αναδειχθούν από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης της Εθνικής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο και σε τομείς που συνιστούν εστίες 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Π-ΑΜΘ. Προτεραιότητα δίνεται σε καινοτόμες παραγωγικές 

επενδύσεις, ήτοι ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν καινοτομία, εφαρμοσμένη ή 

βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη. Επίσης δύνανται να χρηματοδοτούνται και 

νεοφυείς επιχειρήσεις με ιεράρχηση και προτεραιότητα ενίσχυσης εκείνων που καλύπτουν κλάδους 

της περιφερειακής διάστασης της εθνικής RIS3. 
Στην 2η κατηγορία δράσης προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με εξωστρεφή 

προσανατολισμό και βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα 

στους τομείς της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.  
 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης:  

021: Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών 

επενδύσεων 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 46.875.893€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 39.844.509€ 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO01 Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)  

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις 

Η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη ως μοναδιαίο κόστος ανά επενδυτικό 

σχέδιο ενίσχυσης υφιστάμενης επιχείρησης (σύμφωνα με στοιχεία της ΠΠ 2014-2020), 250.000€ 

(δημόσια δαπάνη) σε διατιθέμενο προϋπολογισμό ύψους 30 εκ. ευρώ και την εκτίμηση 

ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 65%.  
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Έτσι η τιμή στόχος για το 2029 είναι 30.000.000/250.000 * 65% = 78 επιχειρήσεις και επιλέγεται ως 

στόχος οι 75 (υφιστάμενες) επιχειρήσεις.  

Το ορόσημο του 2024 λαμβάνεται ως το 20% του στόχου για το 2029, δηλαδή 20% * 75 =  15 

(υφιστάμενες) επιχειρήσεις.  

Για νέες επιχειρήσεις 

Επιπλέον υπολογίζεται τιμή στόχος για το 2029 λαμβάνοντας υπόψη μοναδιαίο κόστος 125.000 € 

(ΔΔ) ανά επενδυτικό σχέδιο ίδρυσης επιχείρησης (σύμφωνα με στοιχεία της ΠΠ 2014-2020), σε  

προϋπολογισμό δράσης 17 εκατ. € και ποσοστό ολοκλήρωσης 50%. 

Έτσι η τιμή στόχος για το 2029 είναι 17.000.000/125.000 * 0,5 =  68 και επιλέγεται ως στόχος οι 65 

(νέες) επιχειρήσεις.  

Όσον αφορά στο ορόσημο για το 2024 θεωρείται ότι θα σημειωθεί πρόοδος στη δράση στο 20% του 

τελικού στόχου του 2029 που έχει τεθεί, δηλαδή 20% * 65 = 13 και το ορόσημο ορίζεται σε 10 (νέες) 

επιχειρήσεις.  

Συνολικά το ορόσημο για το 2024 είναι 25 επιχειρήσεις (10 νέες +15 υφιστάμενες) και η τιμή στόχος 

για το 2029 είναι 140 επιχειρήσεις (65 νέες + 75 υφιστάμενες).  

RCO02 Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις  

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις  

Η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΠ 2014-2020, 

μοναδιαίο κόστος 250.000€ (ΔΔ) ανά επενδυτικό σχέδιο ενίσχυσης υφιστάμενης επιχείρησης σε 

διατιθέμενο προϋπολογισμό ύψους 30 εκ. ευρώ και την εκτίμηση ολοκλήρωσης των επενδυτικών 

σχεδίων σε ποσοστό 65%.  

Έτσι η τιμή στόχος για το 2029 είναι (30.000.000/250.000) * 65% = 78 και επιλέγεται ως στόχος οι 75 

επιχειρήσεις. 

Το ορόσημο του 2024 λαμβάνεται ως το 20% του στόχου για το 2029, δηλαδή 0,2*75=15 

επιχειρήσεις.  

Νέες Επιχειρήσεις  

Ορίζεται τιμή στόχος για το 2029 λαμβάνοντας υπόψη, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΠ 2014-2020, 

μοναδιαίο κόστος 125.000€ (ΔΔ) ανά επενδυτικό σχέδιο ίδρυσης επιχείρησης σε προϋπολογισμό 

ύψους 17 εκατ. € και ποσοστό ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50%. 

Έτσι η τιμή στόχος για το 2029 είναι 17.000.000/125.000 * 0,5 =  68 και επιλέγεται ως στόχος οι 65 

(νέες) επιχειρήσεις.  

Το ορόσημο του 2024 λαμβάνεται ως το 20% του στόχου για το 2029, δηλαδή 0,2*65= 13 και ορίζεται 

τελική τιμή οι 10 (υφιστάμενες) επιχειρήσεις.  

Συνολικά για τον RCO02 το ορόσημο είναι 25 επιχειρήσεις (15 υφιστάμενες + 10 νέες) και ο στόχος 

για το 2029 είναι 140 επιχειρήσεις (75 υφιστάμενες + 65 νέες). 
 

RCO05 Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται  

Ορίζεται τιμή στόχος για το 2029 λαμβάνοντας υπόψη, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΠ 2014-2020, 

μοναδιαίο κόστος 125.000€ (ΔΔ) ανά επενδυτικό σχέδιο ίδρυσης επιχείρησης σε προϋπολογισμό 

ύψους 17 εκατ. € και ποσοστό ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50%. 

Έτσι η τιμή στόχος για το 2029 είναι 17.000.000/125.000 * 0,5 =  68 και επιλέγεται ως στόχος οι 65 

(νέες) επιχειρήσεις.  

Το ορόσημο του 2024 λαμβάνεται ως το 20% του στόχου για το 2029, δηλαδή 0,2*65= 13 και ορίζεται 

τελική τιμή οι 10 (υφιστάμενες) επιχειρήσεις.  
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR01 Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες 

Η τιμή στόχος για το 2029 βασίζεται στην εκτίμηση ότι στις 65 νέες επιχειρήσεις θα δημιουργηθούν 

60 θέσεις εργασίας ΙΠΑ (65x0,95=61,75) και στις υπόλοιπες 75 επιχειρήσεις (υφιστάμενες 

υποστηριζόμενες επιχειρήσεις) θα δημιουργηθούν 90 θέσεις εργασίας (75x1,2 = 90).  

Συνολικά προκύπτουν 150 θέσεις εργασίας (60+90).  

Η τιμή βάσης σύμφωνα με το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη είναι μηδέν.  
 

RCR02 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες επιχορηγήσεις, 

χρηματοδοτικά μέσα) 

Η τιμή στόχος για το 2029 βασίζεται στην υπόθεση ότι οι υποστηριζόμενες επιχειρήσεις θα 

συμμετέχουν με ιδιωτική χρηματοδότηση που αντιστοιχεί στο 45% της συνολικής δημόσιας δαπάνης 

σε προϋπολογισμό δράσεων περίπου 47 εκ. ευρώ, δηλαδή (46.875.894εκ.€ * 0,45)/0,55=38.353.004 

και ορίζεται τιμή στόχος 35.000.000€. Η τιμή βάσης σύμφωνα με Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη είναι 

μηδέν.  
  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών:  

Η επίτευξη των τιμών των οροσήμων και των στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από το 

ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που αναμένεται να διαμορφωθεί στην επόμενη περίοδο 

μετά την πανδημία, σε συνδυασμό με τα μέτρα που λαμβάνονται για το μετριασμό των επιπτώσεων 

στο επενδυτικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και τη στήριξή τους. Τα στοιχεία αυτά έχουν ληφθεί 

υπόψη κατά τον καθορισμό των οροσήμων, ως χαμηλών ποσοστών επί των στόχων 2029. Εντούτοις, 

δεν μπορούν να αποτιμηθούν πιθανές αποκλίσεις των υποθέσεων εργασίας από αυτές που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτίμηση επίτευξης των δεικτών προγραμματικά όπως π.χ. στο 

μοναδιαίο κόστος. 

2.1.3.1.2 Κατηγορία Δράσης: Ανάπτυξη / αναβάθμιση μηχανισμών και δομών στήριξης επιχειρήσεων 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στη δημιουργία περιβάλλοντος στήριξης και εκκόλαψης 

νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητας στους τομείς προτεραιότητας 

της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, με έμφαση σε 

καινοτόμες δραστηριότητες που αξιοποιούν τους τοπικούς φυσικούς και παραγωγικούς πόρους και 

τα πλεονεκτήματα της Π-ΑΜΘ. 
 

Συσχετιζόμενο πεδίο παρέμβασης:  

025: Εκκολαπτήριο επιχειρήσεων, υποστήριξη τεχνοβλαστών, παράγωγων επιχειρήσεων (spin outs) 

και νεοσύστατων επιχειρήσεων 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά : 2.000.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά : 1.700.000€ 
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO15 Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη επιχειρήσεων 

Σύμφωνα με το ΔΤΔ ο δείκτης μετρά τον αριθμό επιχειρήσεων που δύναται να εξυπηρετηθούν σε 

ετήσια βάση από ένα νέο εκκολαπτήριο (θερμοκοιτίδα) επιχειρήσεων  που δημιουργήθηκε. Για ένα 

υφιστάμενο εκκολαπτήριο που υποστηρίζεται για την επέκταση της δυναμικότητας του (αύξηση του 

αριθμού των επιχειρήσεων που δύναται να εξυπηρετηθούν), ο δείκτης μετρά τον πρόσθετο αριθμό 

επιχειρήσεων που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ετήσια βάση λόγω της επέκτασης της 

δυναμικότητας του. Στην Π-ΑΜΘ εκτιμάται ότι θα λειτουργούν 3 θερμοκοιτίδες, ετήσιας 

δυναμικότητας 10 επιχειρήσεων. Λαμβάνεται πρόσθετη δυναμικότητας 10 επιχειρήσεων για την 

κάθε μια θερμοκοιτίδα, ήτοι στόχος 30 επιχειρήσεις. Το ορόσημο για το 2024 τίθεται ως το 50% του 

στόχου λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ωριμότητάς τους, ήτοι 15 επιχειρήσεις. 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR18 ΜΜΕ που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου μετά τη δημιουργία του 

εκκολαπτηρίου 

Ο δείκτης αφορά σε επέκταση - αναβάθμιση υφιστάμενων θερμοκοιτίδων. Ως τιμή βάσης 

λαμβάνεται από τις υφιστάμενες 3 θερμοκοιτίδες που λειτουργούν x 10 επιχειρήσεις κατ' έτος, ήτοι 

30, ενώ ο στόχος για το 2029 προκύπτει προσθέτοντας και τη νέα δυναμικότητα (30 επιχειρήσεις) 

των θερμοκοιτίδων, ήτοι 60 επιχειρήσεις.  

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Η επίτευξη των τιμών των οροσήμων και των στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από τον 

βαθμό ωριμότητας των έργων και την ανάγκη διευκρίνησης ζητημάτων που σχετίζονται με τις 

κρατικές ενισχύσεις.  

2.2 Προτεραιότητα 2 Βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών 

2.2.1 Ειδικός Στόχος 2i Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου 

2.2.1.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.2.1.1.1 Κατηγορία Δράσης: Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτίρια 

περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας σε τομείς όπως υγεία, εκπαίδευση, αθλητισμός, 

πολιτισμός, δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση κ.α. 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Στο πλαίσιο αυτού του τύπου δράσεων προγραμματίζεται να υλοποιηθούν πράξεις ενεργειακής 

αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και προσθήκης βιοκλιματικών χαρακτηριστικών σε κτίρια 

με χαμηλή ενεργειακή κλάση, που ανήκουν σε περιφερειακούς/ τοπικούς δημόσιους φορείς. 
 

Συσχετιζόμενο πεδίο παρέμβασης:  

045: Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, 

έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης 
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά : 40.000.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά : 34.000.000€ 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO19 Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση 

Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των τ.μ. δημοσίων κτιρίων που θα αναβαθμιστούν ενεργειακά. Η 

εκτίμηση των τ.μ. που αναβαθμίζονται ενεργειακά γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το ποσό δημόσιας 

δαπάνης που διατίθεται από το Πρόγραμμα για την ενίσχυση σχετικών έργων και το μέσο κόστος 

ανά τ.μ. (380 €/τ.μ.) που απαιτείται για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, με βάση 

αντίστοιχες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και στοιχεία από κόστη 

παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη και το στόχο βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των 

δημοσίων κτιρίων που θα τεθεί κατά την υλοποίηση των σχετικών έργων. 

Έτσι, για αναβάθμιση τουλάχιστον σε 2 ενεργειακές κατηγορίες εκτιμάται η τιμή στόχος για το 2029 

σε προϋπολογισμό 40 εκατ. € ΔΔ η οποία ισούται περίπου με 100.000 τ.μ., ήτοι 40.000.000/380€ 

ανά τ.μ. = 105.263,16 τ.μ.  

Όσον αφορά στο ορόσημο για το 2024, υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη εμπροσθοβαρή έργα 
προϋπολογισμού 15 εκατ. €, ήτοι : 15.000.000/380€ ανά τ.μ. = 39.473,68 και τίθεται ως στόχος τα 
35.000 τ.μ. 

Τόσο η τιμή στοχοθεσίας του 2029, όσο και η τιμή οροσήμου για το 2024 αφορούν στο σύνολο των 

ολοκληρωμένων έργων κατά το τέλος του έτους αναφοράς. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR26 Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, 

επιχειρήσεις, άλλα) 

Υπολογίζεται η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά έτος για τις δράσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας σε δημόσια κτίρια. Η εκτίμηση για το έτος αναφοράς, βασίζεται σε στοιχεία των 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης που έχουν εκδοθεί μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2021, για τη 

μέση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε δημόσια κτίρια ανά τ.μ (kWh/τ.μ.), ανά Περιφέρεια. 

Στην Π-ΑΜΘ η μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 476 kWh/τ.μ. 

Η τιμή βάσης υπολογίζεται ως εξής :  

[τιμή στόχου RCO19*μέση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας] = 100.000 τ.μ.*476 kWh/τ.μ. = 

47.600.000kWh = 47.600 ΜWh. 

Η τιμή στόχος για το 2029 υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την τιμή βάσης πολλαπλασιάζοντας 

με 60% (κατανάλωση ενέργειας), ήτοι : 47.600.000 *60%=  28.560.000 kWh=28.560 ΜWh 
 

RCR29 Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε δημόσια κτίρια  

Ο δείκτης υπολογίζεται από τον RCR26 «Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: 

κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα) - ΜWh» και με την παραδοχή του μείγματος 

χρησιμοποιούμενης ενέργειας 60% πετρέλαιο θέρμανσης και 40% ηλεκτρική ενέργεια.  

Ο υπολογισμός της τιμής βάσης προκύπτει ως εξής : 47.600 * 1,1 * 0,6264 *0,6 (πετρέλαιο 

θέρμανσης) + 47.600 * 2,9 * 0,989 *0,4 (ηλεκτρική ενέργεια) = 62.902 τόνοι ισοδύναμου CO2 / έτος.  

Η τιμή στόχος για το 2029 εκτιμάται ως εξής : 28.560 * 1,1 * 0,6264 * 0,6 (πετρέλαιο θέρμανσης) + 

28.560 * 2,9 x 0,989 * 0,4 (ηλεκτρική ενέργεια) = 37.741 τόνοι ισοδύναμου CO2 / έτος. 
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Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Η οριστικοποίηση της τιμής στόχου, επηρεάζεται από τον αριθμό και το μέγεθος των αντίστοιχων 

παρεμβάσεων και θα γίνει σταδιακά κατά την εξειδίκευση του Προγράμματος. 

2.2.2 Ειδικός Στόχος 2ii Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία 

(ΕΕ) 2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων βιωσιμότητας που καθορίζονται 

σε αυτήν 

2.2.2.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.2.2.1.1 Κατηγορία Δράσης: Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της 

γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η συγκεκριμένη κατηγορία δράσης αφορά σε παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν παραγωγή & 

διάθεση θερμικής ενέργειας από γεωθερμία για οποιαδήποτε χρήση, κατά προτεραιότητα σε 

γεωργικές και άλλες σχετικές εγκαταστάσεις και συμπληρωματικά με την ανάπτυξη δικτύων για την 

τηλεθέρμανση. 
 

Συσχετιζόμενο πεδίο παρέμβασης:  

052: Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής ενέργειας) 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά : 10.000.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά : 8.500.000€ 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO22 Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: 

ηλεκτρική, θερμική) 
Τόσο η τιμή του ορόσημου για το 2024, όσο και η τιμή στόχου για το 2029 ορίζεται βάσει αντίστοιχων 

παρεμβάσεων της προγραμματικής περιόδου 14-20 (π.χ. αξιοποίηση τμήματος γεωθερμικού πεδίου 

Αρίστηνου, κατασκευή θερμικού σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών 

εγκαταστάσεων και κτιρίων-ΟΠΣ 5007796). 

Έτσι, το ορόσημο για το 2024 ορίζεται σε 6MW και η τιμή στόχος για το 2029 σε 10MW. 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR31 Συνολική παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, 

θερμική) 

Ορίζεται τιμή βάσης οι 0 MWh/έτος, καθώς είναι νέα δράση και τιμή στόχος για το 2029, οι 10 

MWh/έτος που έχει εκτιμηθεί βάσει αντίστοιχων παρεμβάσεων της προγραμματικής περιόδου 14-

20 (π.χ. αξιοποίηση τμήματος γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου, κατασκευή θερμικού σταθμού και 

δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και κτιρίων-ΟΠΣ 5007796). 
 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Η ωριμότητα, οι αδειοδοτικές διαδικασίες και η πιθανή αλλαγή των χρονοδιαγραμμάτων των 

επιμέρους έργων που θα υλοποιηθούν ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων. Η 
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οριστικοποίηση της τιμής στόχου, επηρεάζεται από τον αριθμό και το μέγεθος των αντίστοιχων 

παρεμβάσεων και θα γίνει σταδιακά κατά την εξειδίκευση του Προγράμματος. 

2.2.3 Ειδικός Στόχος 2iv Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης 

του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που 

βασίζονται στο οικοσύστημα 

2.2.3.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.2.3.1.1 Κατηγορία Δράσης: 1) Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των πράσινων υποδομών, 2) Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας για 

πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν έργα αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων τοπικής 

κλίμακας σύμφωνα τόσο με το Περιφερειακό Σχέδιο Κλιματικής Αλλαγής, όσο και με τα Σχέδια 

Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, δεόντως ιεραρχημένα, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τον σχεδιασμό 

του Τομεακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή». Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι: 

έργα καθαρισμού διευθέτησης κοίτης χειμάρρων, ρεμάτων, ποταμών, διάνοιξη κοίτης, 

απομάκρυνση φερτών υλικών, αγωγοί όμβριων, αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμών, 

αντιπλημμυρικά έργα εκτός οικισμών, αντιπλημμυρικά έργα εντός δασών και δασικών εκτάσεων 

κλπ.  

Επίσης για την ενίσχυση των υποδομών πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο 

συμπληρωματικά και με τις δράσεις του προγράμματος Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται η 

ενίσχυση και του τομέα της αντιμετώπισης (response) με προμήθειες εξοπλισμού (βυτιοφόρα, 

μηχανήματα έργου, πυροσβεστικά οχήματα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κλπ) σε συμφωνία 

με ολοκληρωμένα προγράμματα αντιμετώπισης καταστροφών και κινδύνων όπως το σχέδιο 

«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». Επίσης και σε κάθε περίπτωση συμπληρωματικά με τις δράσεις του προγράμματος 

Πολιτικής Προστασίας είναι δυνατή η χρηματοδότηση συστημάτων 

πρόγνωσης/παρακολούθησης/εξέλιξης παραμέτρων που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές 

(δίκτυα σεισμογράφων, σύστημα εντοπισμού πυρκαγιάς, μετεωρολογικοί σταθμοί, συστήματα 

παρακολούθησης ύψους νερού σε ποταμούς, χειμάρρους, ταμιευτήρες, αρδευτικά δίκτυα) για τη 

συμπλήρωση ή / και επέκταση σε περιφερειακό επίπεδο συστημάτων ετοιμότητας (preparedness). 
 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης:  

58: Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και 

διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των 

συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το 

οικοσύστημα) 

59: Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και 

διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης 

καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά : 25.000.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά : 21.250.000€ 
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO24 Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, 

προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών  

Προγραμματίζεται να εγκατασταθεί ένα σύστημα σε επίπεδο περιφέρειας. Αναλυτικότερα και όπως 

προκύπτει από τη συνεργασία με την αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Π-ΑΜΘ, έργα που 

αφορούν την «Πολιτική Προστασία στην Smart Περιφέρεια» περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: 

Σύστημα ενημέρωσης Πολιτών και εμπλεκομένων Φορέων μέσω της παρακολούθησης (monitoring) 

κρίσιμων παραμέτρων που θα διευκολύνουν την επίγνωση της κατάστασης που αφορά φυσικούς ή 

τεχνολογικούς κινδύνους (ροές, στάθμες ποταμών, ιρλανδικών διαβάσεων, μετεωρολογικών 

δεδομένων και επιταχύνσεων εδάφους) που μπορεί να εξελιχτούν σε απειλές και να οδηγήσουν σε 

φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές Το σύστημα θα παρακολουθεί και την εξέλιξη μιας κρίσης 

πληροφορώντας και στέλνοντας .οδηγίες στους πολίτες μεσω πολλαπλών καναλιών (web, mobi le 

appl icat ions, instant messenger etc).  

Κέντρο λήψης και αποθήκευσης δεδομένων περιφερειακών τηλεμετρικών σταθμών το οποίο 

ενδεικτικά περιλαμβάνει: 

▪ Σταθμοί μέτρησης μετρολογικών και υδρολογικών δεδομένων 
▪ Σταθμοί μέτρησης μετρολογικών και υδρολογικών δεδομένων 
▪ Τηλεμετρικοί σταθμοί μέτρησης παροχής, επιφανειακής ταχύτητας, στάθμης και 

μετεωρολογικών δεδομένων 
▪ Σταθμοί μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων και στάθμης Ιρλανδικών διαβάσεων 
▪ Μετεωρολογικοί σταθμοί ακριβείας 
▪ ΣΜΗΕΑ για αποτύπωση περιοχών κρίσης και επίγνωση της κατάστασης. 
▪ Επιταχυνσιογράφοι 
▪ Σταθμοί μέτρησης ανέμων στην Εγνατία οδό 
▪ Υποσύστημα οπτικοποίησης δεδομένων στο web μέσω GIS 
▪ Φορητά συστήματα επίγνωσης κατάστασης και πληροφόρησης συνθηκών στο πεδίο σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
▪ Φορητοί μετεωρολογικοί σταθμοί 
▪ Φορητό σύστημα Doppler 
▪ Φορητό σύστημα μέτρησης παροχής 
▪ Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμοσφαίρας βιομηχανικής ζώνης 
▪ Mobile app 

Το ορόσημο του RCO24 είναι μηδέν λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες σχεδιασμού και υλοποίησης 

του συστήματος, συνδυαστικά με την καθυστέρηση της έγκρισης και ενεργοποίησης του 

Προγράμματος. 

Η τιμή στόχος για το 2029 είναι 2.000.000€ με την εγκατάσταση ενός συστήματος σε επίπεδο 

Περιφέρειας. 

RCO25 Αντιπλημμυρικά έργα σε ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών που κατασκευάστηκαν ή 

ενισχύθηκαν πρόσφατα 

Η μεθοδολογία εκτίμησης των τιμών του δείκτη στηρίζεται σε αντίστοιχες παρεμβάσεις της 

Προγραμματικής Περιόδου 14-20, λαμβάνοντας ως μέσο κόστος παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής 

προστασίας τα 2 εκατομμύρια ευρώ/χλμ. 

Η τιμή στόχος για το 2029 υπολογίζεται για παρεμβάσεις 23 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι 

23.000.000/2.000.000 ανά χλμ. = 11,5 χλμ. και ορίζεται ως τιμή στόχος τα 12 χλμ. 
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Το ορόσημο του RCO25 για το 2024 υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη εμπροσθοβαρή έργα ύψους 

περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ, ήτοι: 7.00.000/2.000.000 ανά χλμ. =3,5 και τίθεται ως ορόσημο τα 

3 χλμ.  
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR35 Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά έργα 

Η τιμή στόχος για το 2029 εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη ότι προγραμματίζονται οριζόντιες δράσεις 

που καλύπτουν το σύνολο του πληθυσμού της Π-ΑΜΘ. Έτσι, η τιμή στόχος ισούται με το συνολικό 

πληθυσμό της Περιφέρειας ΑΜΘ, ήτοι 608.182 άτομα. Η τιμή βάσης είναι μηδέν σύμφωνα με το 

Δελτίο Ταυτότητας του Δείκτη.  
 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων είναι ο 

βαθμός ωριμότητας των έργων, η αργή έναρξη των παρεμβάσεων, καθώς και προβλήματα κατά την 

υλοποίηση από αδύναμους δικαιούχους. Οι εν λόγω παράγοντες ελήφθησαν υπόψη στη στοχοθεσία 

των δεικτών με την ένταξη εμπροσθοβαρών έργων και την αποτύπωση ρεαλιστικών και 

συγκρατημένων στόχων, ικανών να επιτευχθούν.  

2.2.4 Ειδικός Στόχος 2v Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του 

νερού. 

2.2.4.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.2.4.1.1. Κατηγορία Δράσης  : 1) Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης, 2) Αναβάθμιση 

των δικτύων ύδρευσης και περιορισμός των διαρροών με εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου – 

τηλεχειρισμού, 3) Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών - Δράσεις Θαλάσσιας 

Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων. Συμπεριλαμβάνονται σχέδια και 

παρεμβάσεις για την διασφάλιση της πρόσβαση σε ποιοτικούς πόρους πόσιμου νερού (Master Plan, 

Σχέδια Ασφάλειας Νερού, κ.α.) καθώς και των ακτών κολύμβησης, 4) Ανάπτυξη δικτύου 

παρακολούθησης επιφανειακών και υπογείων υδάτων 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Oι δράσεις στον Ειδικό Στόχο 2v επιδιώκουν την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της 

Περιφέρειας, μέσω του περιορισμού των διαρροών και την εξασφάλιση επαρκούς και καλής 

ποιότητας πόσιμου νερού από επιφανειακές πηγές. Στην κατεύθυνση αυτή προβλέπονται δράσεις 

όπως: κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης, αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης με 

εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού - περιορισμού ων διαρροών, Σχέδια  

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, δράσεις θαλάσσιας Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων 

Χωροταξικών Πλαισίων. Συμπεριλαμβάνονται σχέδια και παρεμβάσεις για την διασφάλιση της 

πρόσβαση σε ποιοτικούς πόρους πόσιμου νερού (Master Plan, Σχέδια Ασφάλειας Νερού, κ.α.) καθώς 

και των ακτών κολύμβησης, ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης επιφανειακών και υπογείων 

υδάτων.   

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

062: Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης 

και διανομής, μέτρα αύξησης της απόδοσης, παροχή πόσιμου νερού). 

064: Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης 

απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 

επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών). 
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά : 54.018.926€ 

Ενωσιακή συνεισφορά : 45.916.087€ 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO27 Εθνικές και υποεθνικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Περιλαμβάνονται δράσεις εφαρμογής μέτρων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής των Υ.Δ. 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορούν στην προστασία, διαχείριση και βελτίωση της 

κατάστασης των υδατικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ακτών κολύμβησης. 

Περιλαμβάνονται επίσης σχέδια και παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της πρόσβαση σε ποιοτικούς 

πόρους πόσιμου νερού (Master Plan, Σχέδια Ασφάλειας Νερού, κ.α.). Το ορόσημο του 2024 και η 

τιμή στόχου του 2029, λαμβάνεται εκτιμώντας εμπορσθοβαρή και αντίστοιχα έργα της περιόδου 

2014-2020. Έτσι, διαμορφώνεται το ορόσημο για το 2024 σε 5 στρατηγικές, ενώ εκτιμάται ότι ως το 

2029 θα διπλασιαστεί ο αριθμός των σχεδίων και ορίζεται τιμή στόχος οι 10 στρατηγικές. 

RCO30 Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα διανομής των δημόσιων 

δικτύων ύδρευσης 

Η μεθοδολογία υπολογισμού του ορόσημου για το 2024 και της τιμής στόχου για το 2029 στηρίζεται 

σε στοιχεία από αντίστοιχες παρεμβάσεις της Προγραμματικής Περιόδου 14-20. Έτσι, λαμβάνεται 

ως μέσο κόστος παρεμβάσεων κατασκευής νέων /αναβαθμισμένων δικτύων ύδρευσης τα 100€/μ.μ.  

Η τιμή στόχος για το 2029 υπολογίζεται για παρεμβάσεις ύψους περίπου 47 εκ. ευρώ ΔΔ. Συνεπώς: 

47.000.000/100 ανά μ.μ. = 470 χλμ. 

Το ορόσημο για το 2024 υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη εμπροσθοβαρή έργα ύψους περίπου 25 

εκατομμυρίων ευρώ, ήτοι : 25.000.000/100 ανά μ.μ. = 250 χλμ.  

PSO906 Επενδύσεις σε υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και εξοικονόμησης του πόσιμου 

ύδατος 

H εκτίμηση της τιμής στόχος γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες επενδύσεις για υποδομές 

βελτίωσης της ποιότητας και εξοικονόμησης του πόσιμου ύδατος και εκτιμάται ότι το 20% των 

συνολικών πόρων των 47 εκ. ευρώ, ήτοι 10 εκ. ευρώ προγραμματίζεται να κατευθυνθεί σε υποδομές 

άντλησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής, μέτρα αύξησης της απόδοσης, παροχή 

πόσιμου νερού (π.χ. κατασκευή ή βελτίωση δεξαμενών, διυλιστηρίων κ.λ.π.).  

Το ορόσημο για το 2024 υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη εμπροσθοβαρή έργα ύψους 2εκ. ευρώ. 

  

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR41 Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης 

Η εκτίμηση των τιμών του δείκτη στηρίζεται σε στοιχεία της Προγραμματικής Περιόδου 14-20 και 

από αντίστοιχες παρεμβάσεις λαμβάνεται ως μέσο κόστος παρεμβάσεων αναβάθμισης δικτύων 

ύδρευσης τα 200€/κάτοικο.  

Η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει για παρεμβάσεις προϋπολογισμού 40.000.000€ (ΔΔ) και 

επομένως : 40.000.000€/200€ ανά κάτοικο = 200.000 άτομα.   

Η τιμή βάσης είναι μηδέν, σύμφωνα και με το Δελτίο Ταυτότητας του Δείκτη.  
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PSR898 Επιφάνεια περιοχών που καλύπτονται από στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης 

Η συνολική έκταση της Περιφέρειας ΑΜΘ είναι 14.158 τετ. χλμ. Εκτιμώντας υλοποίηση 

παρεμβάσεων που καλύπτουν τουλάχιστον τις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων και την 

Ορεστιάδα, εκτιμάται η τιμή στόχου του δείκτη ίση με 4.500 τετ. χλμ. ή το 31,4% περίπου της 

συνολικής έκτασης της Π-ΑΜΘ. Η τιμή βάσης είναι μηδέν, καθώς πρόκειται για νέες δράσεις.  

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων είναι ο 

βαθμός ωριμότητας των έργων και η αργή έναρξη των παρεμβάσεων, καθώς και ο βαθμός προόδου 

νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων ενεργειών που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των πράξεων. 

Οι εν λόγω παράγοντες ελήφθησαν υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών, ορίζοντας ρεαλιστικές και 

ικανές προς επίτευξη τιμές για ορόσημα και στόχους.  

2.3 Προτεραιότητα 3 Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ 

2.3.1 Ειδικός Στόχος 3i Ανάπτυξη ενός ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, 

βιώσιμου και διατροπικού ΔΕΔ-Μ 

2.3.1.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.3.1.1.1 Κατηγορία Δράσης : 1) Κατασκευή / αναβάθμιση αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ, 2) 

Ανάπτυξη/αναβάθμιση Συνοριακών Σταθμών 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης κατασκευής / αναβάθμισης αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ, σύμφωνα και με τη 

μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2022) εξειδίκευση, το ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 εκτιμάται ότι θα παρέμβει σε τμήματα 

του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ Δράμας – Καβάλας (Ε61). Σημαντικές επίσης ανάγκες καταγράφονται και 

στον Κάθετο Άξονα της Εγνατίας Οδού Ξάνθης – Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων (επίσης αναλυτικό 

ΔΕΔ-Μ) όπου, αναλόγως της ωριμότητας, της διαθεσιμότητας πόρων και την ολοκλήρωση της 

εξειδίκευσης του τομεακού Προγράμματος των Μεταφορών αλλά και του διασυνοριακού 

προγράμματος INTERRG Ελλάδα – Βουλγαρία, θα μπορούσε και το ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 να 

χρηματοδοτήσει συμπληρωματικά σχετικές παρεμβάσεις. 

Η 2η κατηγορία δράσης αφορά στην αναβάθμιση του μεθοριακού σταθμού των Κήπων στην Π.Ε. 

Έβρου, στα χερσαία εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και της Ελλάδας με την Τουρκία, στην απόληξη του 

αναλυτικού ΔΕΔ-Μ (Οριζόντιος Άξονας Εγνατίας Οδού). Ειδικότερα, ο συνοριακός σταθμός των 

Κήπων στην Ελλάδα, αποτελεί σημείο των Ανατολικών Εξωτερικών συνόρων, της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκεται στην απόληξη του αναλυτικού οδικού Διευρωπαϊκού Δικτύου και 

ειδικότερα του άξονα της Εγνατία Οδού. Η σημαντικότατη αύξηση των οδικών αυξήσεων σε 

συνδυασμό με τις ασταθείς συνθήκες που επικρατούν στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον 

καθιστούν επιβεβλημένη την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του συνοριακού σταθμού, τόσο σε 

επίπεδο υποδομών (νέες λωρίδες διέλευσης και ελέγχου, επέκταση κτιριακών υποδομών για τη 

στέγαση των υπηρεσιών ελέγχου, αστυνομίας, τελωνείου, κ.λ.π.), όσο και σε επίπεδο σύγχρονου 

εξοπλισμού ελέγχου ατόμων και εμπορευμάτων. 

Η αναβάθμισή του είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Περιφέρειας, την ασφάλεια αλλά 

και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών (μείωση του χρόνου αναμονής και της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος) και κυρίως τη δυνατότητα αύξησης των εισροών επισκεπτών, 

ενισχύοντας έτσι την τουριστική κίνηση και συνεπώς την οικονομία της Περιφέρειας. Παράλληλα, οι 
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παρεμβάσεις ενέχουν και περιβαλλοντική διάσταση δεδομένου ότι συμβάλλουν στη μείωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς και στον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης.  

 

Συσχετιζόμενο πεδίο παρέμβασης: 

088: Νέοι ή αναβαθμισμένοι αυτοκινητόδρομοι και οδοί - Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά : 36.194.034€ 

Ενωσιακή συνεισφορά : 30.764.929 € 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO43 Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών ΔΕΔ-Μ 

Το ορόσημο για το 2024 ορίζεται σε 2 χλμ. και η τιμή στόχος για το 2029 σε 8 χλμ. και αφορά σε 

εμπροσθοβαρές/τμηματοποιημένο έργο του Κάθετου Άξονα Ε61 Εγνατίας Οδού Καβάλα - Δράμα.  
 

PSΟ002 Συνοριακοί Σταθμοί που αναβαθμίζονται 

Το ορόσημο για το 2024 είναι μηδέν λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για την ωρίμανση 

και την υλοποίηση της παρέμβασης, ενώ η τιμή στόχος για το 2029 είναι 1, καθώς η σχετική δράση 

αφορά στην αναβάθμιση του συνοριακού σταθμού των Κήπων στην Π.Ε. Έβρου. 

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία της αναγνωριστικής μελέτης, Αναλυτική Περιγραφή του 

Έργου, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του συνοριακού σταθμού Κήπων κατασκευάσθηκαν πριν 50 

περίπου χρόνια και βρίσκονται σε έκταση περίπου 70 στρεμμάτων. Οι εγκαταστάσεις σήμερα 

παρουσιάζουν λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητά 

τους. Υπάρχει κτίριο τελωνειακού και αστυνομικού ελέγχου, υπόστεγο 8 διαδρόμων εισόδου – 

εξόδου (παλαιά και νεότερη επέκταση) σε διάφορα χρονικά διαστήματα κατασκευάστηκαν και 

λειτουργούν: σταθμοί υγειονομικών ελέγχων – φυτικού, ζωικού, κτίριο ελέγχου ναρκωτικών, 

κοιτώνες υπαλλήλων (που δεν λειτουργούν), απολυμαντήριο, γεφυροπλάστιγγα, χώροι υγιεινής 

κοινού, αναψυκτήριο, υπαίθριος περιφραγμένος χώρος φύλαξης κατασχεθέντων οχημάτων και 

οικίσκος ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις (Κ.Α.Ε. κλπ.). Οι υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις έχουν συνολική κάλυψη 4.000 m2 περίπου. 

Η επικαιροποιημένη προμελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νέα νομοθεσία και μετά από 

εκτεταμένη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς (υπουργεία, υπηρεσίες κ.λπ.). Σύμφωνα με 

αυτή, η έκταση του συνοριακού σταθμού θα επεκταθεί προς βορρά και δύση καλύπτοντας έκταση 

253 στρεμμάτων. 

Για τη λειτουργία του σταθμού κατασκευάζονται νέα κτίρια τελωνειακού και διαβατηριακού 

ελέγχου με 14 στεγασμένες λωρίδες ελέγχου, νέο κτίριο εξυπηρετήσεων κοινού, τελωνειακή 

αποθήκη, χώρος υπαίθριας αποθήκευσης containers καθώς και υπαίθριος και στεγασμένος χώρος 

κατασχεμένων οχημάτων. Στα υφιστάμενα κτίρια τελωνειακού και διαβατηριακού ελέγχου θα 

εγκατασταθούν χώροι VIP, Υγειονομικής Υπηρεσίας και υποστηρικτικές λειτουργίες (νεκροστάσιο, 

υποσταθμός ΔΕΗ κ.λπ.). Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού. Οι νέες 

εγκαταστάσεις έχουν συνολική επιφάνεια 9.000 m2 περίπου. Η κυκλοφορία στους χώρους του 

σταθμού έχει οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται χρήση των υπαρχόντων κτιρίων 

υγειονομικών ελέγχων και ελέγχου ναρκωτικών. Έχει προβλεφθεί χώρος για μελλοντική 

μετεγκατάστασή τους σε νέα θέση, εφόσον απαιτηθεί.  
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Η νέα οργάνωση του σταθμού προβλέπει πύλες ελέγχου της εισόδου και εξόδου στο σταθμό, 

διακεκριμένες κινήσεις και ελέγχους των εντός και εκτός Schengen διερχομένων I.X. λεωφορείων και 

φορτηγών οχημάτων.  

Διαμορφώνονται: 

- Για το ρεύμα των εισερχομένων οχημάτων: 

▪ 5 λωρίδες κυκλοφορίας για Ι.Χ. και λεωφορεία 

▪ 3 λωρίδες για φορτηγά και οχήματα 

 

- Για το ρεύμα των εξερχομένων οχημάτων: 

▪ 4 λωρίδες για Ι.Χ. οχήματα και λεωφορεία 

▪ 2 λωρίδες για φορτηγά και οχήματα 

 

Περιλαμβάνονται επίσης χώροι στάθμευσης Ι.Χ., λεωφορείων και φορτηγών οχημάτων. Περιμετρικά 

του τελωνειακού περιβόλου διαμορφώνεται οδός ασφαλείας (π.ο.α.) σε απόσταση από την 

περίφραξη του γηπέδου. Για την οδό προς τη Γεμιστή προτείνεται νέα χάραξη προκειμένου να 

εξασφαλισθεί ικανή έκταση για την επέκταση του Συνοριακού Σταθμού, αφετέρου να μην εφάπτεται 

για λόγους ασφαλείας του βορείου ορίου του. Στην προμελέτη περιλαμβάνεται αναλυτική 

περιγραφή των φάσεων κατασκευής του έργου, ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών να 

διασφαλίζεται η άρτια και ασφαλής λειτουργία του Συνοριακού Σταθμού. 

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται κατά το χρόνο υποβολή της προμελέτης στο ποσό των 

22.670.000 € (κτιριακά 11.500.000, οδοποιία περιλαμβάνει την οδό προ τη Γεμιστή – και περιβάλλων 

χώρος 11.700.000 €). Το ποσό αυτό μετά την προσθήκη του Εργολαβικού οφέλους, των 

απροβλέπτων, αναθεωρήσεων και ΦΠΑ ανέρχεται σε 39.000.000 € και εκτιμάται ότι θα 

συμβασιοποιηθεί (ποσοστό έκπτωσης 20% - 30%) σε 29 εκατ. € περίπου. 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR56 Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών υποδομών 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχος για το 2029 προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη ότι αύξηση της μέσης 

ταχύτητας για 8 χλμ. νέου ΔΕΔ κατά 50 χλμ./ώρα, ήτοι 10 λεπτά εξοικονόμησης ή 0,007 μέρες x 

50.000 χρήστες (εκτίμηση) / έτος = 357 και τίθεται στόχος 350 ανθρωποημέρες / έτος.  

Η συμβολή της δράσης Ανάπτυξη/αναβάθμιση Συνοριακών Σταθμών, στην τιμή στόχου (2029) θα 

υπολογισθεί ανάλογα με την εξέλιξη της πορείας ωρίμανσής της. 

Η τιμή βάσης σύμφωνα με το Δελτίο Ταυτότητας του Δείκτη είναι μηδέν.  
 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και οι οποίοι  

ελήφθησαν υπόψη είναι ο βαθμός ωριμότητας των έργων και οι καθυστερήσεις σε σχέση με το 

χρόνο που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων και την 

ολοκλήρωση των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων. Τα προηγούμενα ελήφθησαν 

υπόψη και στην κατεύθυνση αυτή επιλέχθηκε η ένταξη εμπροσθοβαρούς έργου και η αναβάθμιση 

ενός μόνο συνοριακού σταθμού.    
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2.3.2 Ειδικός Στόχος 3ii Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική 

αλλαγή, έξυπνης και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με 

καλύτερη πρόσβαση στην ΔΕΔ-Μ και στην  διασυνοριακή κινητικότητα 

2.3.2.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.3.2.1.1 Κατηγορία Δράσης : Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της 

προσβασιμότητας των πολιτών 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια, σύμφωνα 

και με το Περιφερειακό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια αλλά και η ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής 

κινητικότητας λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα προβλήματα προσβασιμότητας. Ειδικότερα, ο 

συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής κινητικότητας, στη 

βελτίωση της σύνδεσης της ενδοχώρας με τα αστικά κέντρα, στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε 

σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς προορισμούς της ΑΜΘ, καθώς και στην ενίσχυση της 

οδικής ασφάλειας μέσα από δράσεις ενεργητικής και παθητικής οδικής ασφάλειας, αλλά και 

ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

 

Συσχετιζόμενο πεδίο παρέμβασης: 

093: Άλλες ανακατασκευές και εκσυγχρονισμοί οδών (αυτοκινητοδρόμων, εθνικών, περιφερειακών 

ή τοπικών οδών) 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά : 41.351.478€ 

Ενωσιακή συνεισφορά : 35.148.756€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

 

PSO900 Μήκος οδών με βελτιωμένη ασφάλεια 

Η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής στόχου για το 2029 στηρίζεται σε στοιχεία αντίστοιχων 

παρεμβάσεων της Προγραμματικής Περιόδου 14-20. Έτσι, λαμβάνεται ως μέσο κόστος 

παρεμβάσεων αναβάθμισης οδών το 1εκ. ευρώ/χλμ.  

Επομένως για δράσεις προϋπολογισμού 41.351.478€, προκύπτει τιμή στόχος για το 2029 ως εξής: 

41.351.478 € / 1.000.000 ανά χλμ. = 41,35 χλμ. και ορίζεται τιμή στόχος 40 χλμ.  

Το ορόσημο για το 2024 υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη εμπροσθοβαρή έργα ύψους 20εκ. ευρώ. 

Επομένως: 20.000.000/1.000.000 ανά χλμ. = 20χλμ.  
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR900 Οδικά ατυχήματα 

Η εκτίμηση της τιμής βάσης στηρίζεται σε στατιστικά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ (Οδικά Τροχαία 

Ατυχήματα και παθόντα από αυτά πρόσωπα, κατά κατηγορία, ανάλογα με τη φύση του ατυχήματος, 

κατά Περιφέρεια -2019) και ορίζεται σε 376 ατυχήματα/έτος. Η τιμή στόχος για το 2029 

υπολογίζεται με την εκτίμηση ότι μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν για την ενίσχυση της 

οδικής ασφάλειας θα μειωθούν περίπου κατά 25% τα τροχαία ατυχήματα. Συνεπώς η τιμή στόχος 

είναι 282 ατυχήματα/έτος. 
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Πηγή στοιχείων: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SDT04/-  

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και οι οποίοι  

ελήφθησαν υπόψη είναι ο βαθμός ωριμότητας των έργων, οι εκπτώσεις στο πλαίσιο των 

διαγωνιστικών διαδικασιών. Τα προηγούμενα συνεκτιμήθηκαν στην προσπάθεια εκτίμησης 

ρεαλιστικών και επιτεύξιμων στόχων.   

 

2.4 Προτεραιότητα 4Α Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής 

2.4.1 Ειδικός Στόχος 4ii Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικές 

υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης 

προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εξ 

αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

2.4.1.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.4.1.1.1 Κατηγορία Δράσης: Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων προσχολικής 

εκπαίδευσης και φροντίδας 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ετήσια Μεταβολή

2020/2019

%

Ανατολική 

Μακεδονία & Θράκη
608 670 633 633 605 531 465 456 484 445 366 404 376 297 -21,0%

10% -6% 0% -4% -12% -12% -2% 6% -8% -18% 10% -7%  

Μέση ετήσια μείωση ατυχημάτων (2009-2019): -5%

Εκτιμώμενη για 5 έτη (2023-2027) -24%

Λαμβάνεται 25% 282 Τιμή Στόχος 

Σημειώνεται ότι η τιμή του 2020 δεν θεωρείται αντιπροσωπευτική λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις ως συνέπεια της υγειονομικής κρίσης Covid-19

Πηγή: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SDT04/-

Οδικά τροχαία ατυχήματα, βασικά χαρακτηριστικά (2007-2020)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SDT04/-


81 

 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία δράσης προβλέπονται παρεμβάσεις όπως: α. Δημιουργία νέων ή/και 

αναβάθμιση υφιστάμενων δομών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (παιδικοί/ 

βρεφονηπιακοί σταθμοί) και β. Εξοπλισμός νέων ή/ και υφιστάμενων δομών προσχολικής 

εκπαίδευσης και φροντίδας συμπεριλαμβανομένης και της στήριξης αναγκών εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης 
 

Συσχετιζόμενο πεδίο παρέμβασης: 

121: Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 4.000.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 3.400.000€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO66 Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας 

Η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει από την εκτίμηση ότι θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε 
4 ως 5 υποδομές με μέσο κόστος 800.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ και δυναμικότητα 50 παιδιών 
για καθεμία, ήτοι 200 έως 250 παιδιά συνολικά : 

50 παιδιά *4 υποδομές = 200 παιδιά.  

50* 5 υποδομές = 250 παιδιά  

Ορίζεται ως τιμή στόχος τα 200 παιδιά. 

Το ορόσημο για το 2024 είναι μηδέν, καθώς υπολογίζεται μεγάλος χρόνος ωρίμανσης και 
υλοποίησης των παρεμβάσεων, ο χρόνος που απαιτείται για την έγκριση και ενεργοποίηση του 
προγράμματος, και το γεγονός ότι δεν προγραμματίζονται εμπροσθοβαρή έργα. 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR70 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας 

Η τιμή βάσης ορίστηκε σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (Eurostat, Pupils and students enrolled by 

education level, sex and NUTS2 regions [educ_uoe_enra11], ED0 - Early childhood education) του 

2019 σε 12.969 χρήστες /έτος και η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει προσθέτοντας στην τιμή 

βάσης 200 χρήστες. Επομένως : 12.969 + 200 = 13.169 χρήστες/έτος.  

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και οι οποίοι  

ελήφθησαν υπόψη είναι ο βαθμός ωριμότητας των έργων, η ικανότητα των Δικαιούχων για την 

υλοποίηση των έργων, η διασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση των 

έργων. Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετήθηκε μια ρεαλιστική στοχοθέτηση.   

2.4.1.1.2 Κατηγορία Δράσης : 1) Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας 

ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 2) Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

1. Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 
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Προβλέπεται να καλυφθούν διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κτιριακό δυναμικό, προμήθειας εξοπλισμού και διευκόλυνσης 

μαθητών ΑμεΑ. 
 

2. Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Προβλέπεται να καλυφθούν διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

σε κτιριακό δυναμικό και προμήθειας εξοπλισμού. Ειδικότερα, και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 

της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης προτεραιότητα δίνεται στην α) φυσική προσβασιμότητα ΑμεΑ στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, β) στην αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και 

μεταφερόμενων έργων και έργων (phasing) και γ) στην αναβάθμιση εξοπλισμού στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

122: Υποδομή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

123: Υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 31.000.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 26.350.000€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO67 Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων  

Ο υπολογισμός του ορόσημου για το 2024 και της τιμής στόχου για το 2029 στηρίζεται σε στοιχεία 

αντίστοιχων παρεμβάσεων της Προγραμματικής Περιόδου 14-20. Έτσι, εκτιμάται ως μέσο κόστος 

παρεμβάσεων αναβάθμισης εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 8.000€/εκπαιδευόμενο για την 

κατασκευή νέας εγκατάστασης και 4.000€/ εκπαιδευόμενο για την αναβάθμιση εγκατάστασης, 

οπότε το μέσο κόστος ανέρχεται σε 6.000€/εκπαιδευόμενο.   

Η τιμή στόχος για το 2029 εκτιμάται ως εξής: 31.000.000/6.000 ανά εκπαιδευόμενο =5.167 άτομα 

και ως στόχος ορίζονται τα 5.000 άτομα.  

Το ορόσημο για το 2024 υπολογίζεται εκτιμώντας ότι θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις 5 εκ. ευρώ (ΔΔ). 

Επομένως: 5.000.000/6.000 ανά εκπαιδευόμενο = 833 άτομα και επιλέγεται ως ορόσημο τα 800 

άτομα. 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR71 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων  

Η τιμή βάσης για το μαθητικό δυναμικό αφορά το 2019 και ορίζεται με βάση στοιχεία της Eurostat 

σε 127.506 άτομα (Πηγή: Eurostat, Pupils and students enrolled by education level, sex and NUTS2 

regions [educ_uoe_enra11], ED02-8 - All ISCED 2011 levels excluding early childhood educational 

development). Η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει προσθέτοντας στην τιμή βάσης την τιμή στόχο 

του δείκτη RCO67, ήτοι:  127.506 + 5.000 = 132.506 χρήστες/έτος.  

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και οι οποίοι  

ελήφθησαν υπόψη είναι ο βαθμός ωριμότητας των έργων, η ικανότητα των Δικαιούχων για την 
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υλοποίηση των έργων και η απόκλιση του μοναδιαίου αρχικού κόστους από το τελικό μοναδιαίο 

κόστος.  

2.4.2 Ειδικός Στόχος 4v Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την 

ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και στην τοπική 

κοινότητα 

2.4.2.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.4.2.1.1 Κατηγορία Δράσης: 1) Υποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της Υγείας, 2) Δημιουργία, 

επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών κοινωνικής μέριμνας και ένταξης 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Υποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της υγείας 

Η δράση αφορά παρεμβάσεις σε υποδομές του τομέα υγείας (συμπεριλαμβανομένου και  του τομέα 

ψυχικής υγείας,  επείγουσας προνοσοκομειακής και υποδομών αποκατάστασης), σε συμφωνία με 

την εθνική στρατηγική στον τομέα της υγείας και τις ανάγκες σε επίπεδο Περιφέρειας και 

περιλαμβάνει ιδίως τα εξής: 

- Εκσυγχρονισμό κτιριακών υποδομών υγειονομικών μονάδων όλων των βαθμίδων με έμφαση στις 

υποδομές πρωτοβάθμιας υγείας και ειδικότερα Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων 

απομακρυσμένων περιοχών, και υποδομών που συνεργούν με τις δράσεις του ΕΚΤ, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μελετών 

- Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη ελλείψεων ή για τον εκσυγχρονισμό 

υφισταμένου, συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση της ΠΦΥ 

- Κινητές μονάδες για παροχή υπηρεσιών υγείας με κατάλληλο εξοπλισμό για την ισότιμη πρόσβαση 

όλων των πολιτών και κυρίως των απομακρυσμένων δύσβατων περιοχών της Περιφέρειας σε 

υπηρεσίες κυρίως ΠΦΥ, ώστε να υποστηριχθεί, διευκολυνθεί και εντατικοποιηθεί η υλοποίηση 

δράσεων πρόληψης της νόσου και προαγωγής της υγείας. 

Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών κοινωνικής μέριμνας και ένταξης. 
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αφορά στην κατασκευή νέων και αναβάθμιση υφισταμένων 

υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού, κοινωνικής 

πρόνοιας ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (ΑμεΑ, Ρομά, μετανάστες, άτομα με νοητική στέρηση και 

πολλαπλές αναπηρίες, υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ, ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ και παιδιών 

ΑΜΕΑ προσχολικής ηλικίας κ.α.). 
 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

127: Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα 

128: Υποδομές στον τομέα της υγείας 

129: Υγειονομικός εξοπλισμός 

130: Κινητά περιουσιακά στοιχεία στον τομέα της υγείας 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 38.702.958€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 32.897.514€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO69 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης  



84 

 

Για τον υπολογισμό των δεικτών εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις κατ’ ελάχιστο 

στις νοσοκομειακές μονάδες της Περιφέρειας ΑΜΘ. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται από την 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο των Ετήσιων Εκθέσεων της Περιόδου 2014-

2020 η χωρητικότητα των μονάδων με βάση τις κλίνες τους ανέρχεται σε 2.014 και στις οποίες 

περιθάλπονται περίπου 100.000 άτομα κατ’ έτος (τιμή στόχος 2029). 

Το ορόσημο για το 2024 είναι 40.000 άτομα/έτος και υπολογίστηκε εκτιμώντας την υλοποίηση 

δράσεων σε ένα νοσοκομείο της Π-ΑΜΘ (π.χ. Αλεξανδρούπολης).  

RCO70 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας (εκτός της 

στέγασης) 

Η τιμή στόχος για το 2029 υπολογίζεται με την εκτίμηση ότι θα κατασκευαστούν/αναβαθμιστούν 2-

3 εγκαταστάσεις δυναμικότητας 100 ατόμων έκαστη, ήτοι 2 *100 = 200 ή 3 εγκαταστάσεις *100 

άτομα =300 άτομα. Ορίζεται τιμή στόχος τα 300 άτομα.  

Το ορόσημο για το 2024 είναι μηδέν, καθώς υπολογίζεται μεγάλος χρόνος ωρίμανσης και 
υλοποίησης των παρεμβάσεων, χρόνος που απαιτείται για την έγκριση και ενεργοποίηση του 
προγράμματος, και το γεγονός ότι δεν προγραμματίζονται εμπροσθοβαρή έργα.   

PSO910 Κινητές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας 

Το ορόσημο για το 2024 εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη εμπροσθοβαρείς δράσεις και ορίζεται σε 20 

κινητές μονάδες. Η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει με την εκτίμηση της αύξησης των κινητών 

μονάδων κατά 10, ήτοι 30 κινητές μονάδες.  

 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR73 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής 

περίθαλψης 

Η τιμή βάσης ορίζεται με στοιχεία της Επιτελικής Δομής του Τομέα Υγείας και αφορά σε περίπου 

1.100.000 άτομα / έτος που κάνουν χρήση των υπηρεσιών υγείας όλων των βαθμίδων στην Π-ΑΜΘ. 

Η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει αθροίζοντας στην τιμή βάσης, το στόχο του 2029 του δείκτη 

εκροών RCO69. Συνεπώς 1.100.000 + 100.000 = 1.200.000 χρήστες/έτος.  

RCR74 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας 

Η τιμή βάσης υπολογίζεται κατ' εκτίμηση από τον αριθμό των επωφελούμενων κοινωνικών δομών 

στο πλαίσιο της περιόδου 2014-2020, όπως ενδεικτικά αναφέρoνται ΚΗΦΗ, ΚΕΔΗΦ, ΣΥΔ και ισούται 

σε 420 άτομα/έτος.  

Η τιμή στόχος για το 2029 υπολογίστηκε προσθέτοντας στην τιμή βάσης, τον στόχο 2029 του δείκτη 

RCO70, ήτοι: 420 + 300=720 χρήστες/ έτος.  
 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και οι οποίοι  

ελήφθησαν υπόψη είναι ο βαθμός ωριμότητας των έργων και η ικανότητα των Δικαιούχων για την 

υλοποίηση των έργων. Στην κατεύθυνση αυτή ορίστηκαν ρεαλιστικές και συγκρατημένες τιμές ώστε 

να μπορούν να επιτευχθούν.  
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2.4.3 Ειδικός Στόχος 4vi Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην 

οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία 

2.4.3.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.4.3.1.1 Κατηγορία Δράσης: 1) Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών, 2) 

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσβάσιμων τουριστικών προορισμών, 3) Προστασία, ανάδειξη και 

αξιοποίηση αξιόλογων χώρων φυσικής κληρονομιάς και ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας σε 

αυτούς, 4) Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών (εναλλακτικού) τουρισμού, 5) Δράσεις 

προβολής και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς, 6) Δράσεις προβολής τουριστικών πόρων και 

θεματικών μορφών τουρισμού. 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Στο πλαίσιο του ΕΣ4vi προγραμματίζεται η υλοποίηση δράσεων όπως: 

• Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών.  

Συμπεριλαμβάνεται η ανάδειξη, συντήρηση και βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας και 

ερμηνείας μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και μουσειακών υποδομών με στόχο την απόδοσή 

τους στο κοινό. 

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσβάσιμων τουριστικών προορισμών. 

• Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση αξιόλογων χώρων φυσικής κληρονομιάς και ενίσχυση 

υποδομών προσβασιμότητας σε αυτούς. 

Συμπεριλαμβάνεται η ανάδειξη και βελτίωση προσβασιμότητας περιοχών ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους (φυσικής κληρονομιάς) ως προορισμοί οικολογικού τουρισμού. 

• Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών (εναλλακτικού) τουρισμού.  

Συμπεριλαμβάνεται η ανακαίνιση και αναβάθμιση ειδικών τουριστικών υποδομών όπως π.χ. 

ιαματικά λουτρά, χιονοδρομικά κέντρα, τουριστικά λιμάνια. 

• Δράσεις προβολής και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Συμπεριλαμβάνονται καινοτόμες δράσεις οργάνωσης και προβολής πολιτιστικών εκθεμάτων, 

μουσείων και μνημείων και η υποστήριξη πολιτιστικών θεσμών και γεγονότων. 

• Δράσεις προβολής τουριστικών πόρων και θεματικών μορφών τουρισμού. 

Συμπεριλαμβάνονται δράσεις προβολής τουριστικών πόρων και θεματικού τουρισμού και εν 

γένει της ΑΜΘ ως συνολικού τουριστικού προορισμού στη λογική διαδικασιών και δράσεων 

διαχείρισης προορισμού. 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

165: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον 

τομέα του τουρισμού 

166: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών 

υπηρεσιών 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 10.000.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 8.500.000€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO77 Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται 

Εκτιμάται ότι 5 εκατ. € από τα συνολικά 10 εκατ. € του ειδικού στόχου θα κατευθυνθούν για την 

υλοποίηση παρεμβάσεων σε πολιτιστικούς / τουριστικούς χώρους της Π-ΑΜΘ.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους των προβλεπόμενων δράσεων και τα στοιχεία από την τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο, εκτιμάται ότι το μέσο κόστος των σχετικών παρεμβάσεων ανέρχεται σε 1 

εκατ. €: Δράσεις για την προστασία, ανάδειξη του τουριστικού αποθέματος (πολιτιστικό και φυσικό), 

εκτιμώνται για το 2029 παρεμβάσεις σε 5 χώρους πολιτισμού και τουρισμού (πολιτιστικού και 

φυσικού αποθέματος). 

Το ορόσημο για το 2024 εκτιμάται στην ολοκλήρωση 1 έργου.  

 

PSO911 Δράσεις τουριστικής προβολής 

Για δράσεις τουριστικής προβολής, στην παρούσα φάση, και για το σύνολο της προγραμματικής 

περιόδου 21-27, προγραμματίζεται να κατευθυνθούν τα υπόλοιπα 5 εκατ. € του ειδικού στούχου. 

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του ανωτέρω ειδικού στόχου θα υλοποιηθούν, στη βάση ενός 

ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας ΑΜΘ, Δράσεις για τη 

διαμόρφωση κοινής ταυτότητας – branding της Π-ΑΜΘ η οποία θα παραπέμπει σε ένα «ψηφιδωτό» 

στοχευμένων επιμέρους τουριστικών προϊόντων.  

Οι ακόλουθοι στρατηγικοί θεματικοί άξονες ορίζουν τις στοχεύσεις τόσο όσον αφορά τους 

επισκέπτες της περιοχής όσο και τους επαγγελματίες της περιοχής  

o Φυσιολατρικός Τουρισμός,  

o Παραθαλάσσιος Τουρισμός,  

o Πολιτιστικός Τουρισμός,  

o Θρησκευτικός Τουρισμός,  

o Γαστρονομικός – Οινικός Τουρισμός  

o Τουρισμός Πόλεων 

Ειδικά, στους 6 θεματικούς στρατηγικούς άξονες στους οποίους θα οργανωθεί η προβολή 

εμπεριέχονται ο φυσιολατρικός και ο πολιτιστικός τουρισμός, συνεπώς η ανάδειξη στοιχείων 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς θα πραγματοποιηθεί με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, μέσω 

αρθρογραφίας, κοινωνικών δικτύων, εκθέσεων, ηλεκτρονικών εφαρμογών, κ.λπ. Για την επίτευξη 

των στόχων του έργου, επιδιώκεται επίσης η διασύνδεση με τους συνδεόμενους παραγωγικούς 

τομείς (π.χ. αγροδιατροφικός τομέας) όπως και η κινητοποίηση και ανάπτυξη συνεργασιών με 

τοπικούς φορείς που διαθέτουν προϋπολογισμούς για προβολή.  

Οι δράσεις συμπεριλαμβάνουν την πραγματοποίηση επισκέψεων σε σημεία και διαδρομές φυσικού 

και πολιτιστικού πλούτου (π.χ. επαγγελματίες του τουρισμού, διαμορφωτές κοινής γνώμης), όπως 

και τις λοιπές δράσεις προβολής, οι οποίες συμβάλουν άμεσα και έμμεσα στην επίτευξη της τιμής-

στόχου των δεικτών εκροής και αποτελέσματος. Οι ενισχυόμενες τοποθεσίες και οι πόλοι έλξης 

επισκεπτών θα αναδεικνύονται στοχευμένα μέσω των βίντεο και σποτ, των επαγγελματικών και 

άλλων τουριστικών οδηγών, του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής ενώ θα 
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συμπεριλαμβάνονται στις διαδρομές των φιλοξενούμενων επισκεπτών στο πλαίσιο των αντίστοιχων 

δράσεων. 

Επίσης, η στρατηγική προβολής στη φιλοσοφία της οποίας θα υλοποιηθεί η δράση έχει ως στόχο την 

αύξηση των διανυκτερεύσεων, ενώ η διαμόρφωση και προβολή του προσφερόμενου προϊόντος την 

ευνοεί, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός πόλεων που είθισται να αφορά εκδρομή 2 ημερών και 

άνω, τα road trips που θα σχεδιαστούν για πολυήμερες αποδράσεις, κ.λπ. 

Αναφορικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης, αναμένεται η ΑΜΘ 

να αποτελέσει έναν αναγνωρίσιμο ενιαίο προορισμό τεσσάρων εποχών, προορισμό με άξονα τα τρία 

κυρίαρχα στοιχεία της, τη Φύση, τον Πολιτισμό και τον Τόπο. Με την αύξηση της αναγνωρισιμότητας 

του ενιαίου προορισμού (brand) “ΑΜΘ”, αυξάνεται ως συνέπεια και η επισκεψιμότητα της περιοχής 

και ενδυναμώνεται η τοπική οικονομία. 

Καθώς το τουριστικό προϊόν σχεδιάζεται να συσχετιστεί όλο και περισσότερο με τα τοπικά προϊόντα 

αγροδιατροφής, ένδυσης-υφάσματος, κ.λπ., από την αυξημένη επισκεψιμότητα μπορούν να 

ωφεληθούν και άλλες ωφελούμενες ομάδες επαγγελματιών, όπως είναι οι παραγωγοί τοπικών 

προϊόντων, οι επαγγελματίες μεταποίησης, συσκευασίας, βιοτεχνιών υφάσματος, κ.λπ. Με αυτόν 

τον τρόπο οφέλη παρατηρούνται και σε κοινωνικούς τομείς, όπως η αύξηση των θέσεων εργασίας, 

η αύξηση του βιοτικού επιπέδου. Ως έμμεσα οφέλη προκύπτουν και η προστασία του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και του τοπικού 

πληθυσμού μέσω της προβολής, αλλά και γιατί θα γίνουν περισσότερο αντιληπτοί ως πόροι πλούτου 

κι ευημερίας για τον τοπικό πληθυσμό 

Η δράση περιλαμβάνει επίσης και συμμετοχή σε εκθέσεις προώθησης τουριστικού προϊόντος, 

συγκαταλέγονται στα παραδοσιακά εργαλεία προώθησης προορισμών. Εξακολουθούν ωστόσο να 

αποτελούν σημαντικούς πυλώνες όσον αφορά την σύναψη επαγγελματικών σχέσεων, την 

δημιουργία και εδραίωση brands και την άμεση ενημέρωση για τις τάσεις που διαμορφώνονται στον 

τομέα του Τουρισμού. Η Περιφέρεια ΑΜΘ συμμετέχει ανελλιπώς τα τελευταία 15 χρόνια σε 

εκθέσεις τουρισμού καθώς και προώθησης γαστρονομικών και άλλων προϊόντων.  

Έτσι ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε από τις προηγούμενες συμμετοχές και των 

διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά κυρίως με τους τοπικούς φορείς και επαγγελματίες 

του τουρισμού που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια σχεδιασμού της δράσης οδήγησε στην επιλογή 

υλοποίησης των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, ήτοι τη συμμετοχή σε εκθέσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την ωρίμανση σχετικών δράσεων στο πλαίσιο της τρέχουσας 

προγραμματικής περίοδο (21-27), εκτιμάται ότι το κόστους για τη συμμετοχή των εκθέσεων θα 

ανέλθει σε 2,5 εκατ. € (συμμετοχή σε 10 εκθέσεις x 250.000 € έκαστη) ενώ το σύνολο όλων των 

άλλων παρεμβάσεων εκτιμώνται σε 2,5 εκατ. €. 
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To ορόσημο για το 2024 εκτιμάται βάσει των προγραμματιζόμενων δράσεων και ορίζεται σε 10 

δράσεις τουριστικής προβολής και οι οποίες θα διπλασιαστούν ως το 2029 ορίζοντας έτσι τιμή στόχο 

τις 20 δράσεις.  

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR77 Επισκέπτες  πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται 

Η πηγή για τον ορισμό της τιμής βάσης είναι: Eurostat, Arrivals at tourist accommodation 

establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_arn2] (I551-I553 - Hotels; holiday and other short-stay 

accommodation; camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks. 

Η τιμή βάσης ορίζεται σε 821.907 επισκέπτες (ίση με τη μέση τιμή των ετών 2013-2019 – εξαιρείται 

το έτος 2020 όπου οι επισκέπτες ήταν 312.003 λόγω των περιορισμών της υγειονομικής κρίσης), 

καθώς οι σχεδιαζόμενες δράσεις εκτιμάται ότι θα καλύψουν το σύνολο της Περιφέρειας.  

Από την επεξεργασία της εξέλιξης των επισκεπτών στο διάστημα 1994-2018, εκτιμάται ετήσια 

αύξηση 10.000 επισκέπτες και 50.000 επισκέπτες συνολικά για τα 5 έτη (υπολογίζοντας ότι μέρος 

των δράσεων θα ολοκληρώνονται σταδιακά από το 2025 έως και το 2029). 

Η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει στη βάση της τιμής αναφοράς, ήτοι : 821.907 + 10.000 

άτομα/έτος *5 έτη = 871.907 επισκέπτες/έτος. 
 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και οι οποίοι  

ελήφθησαν υπόψη είναι ο βαθμός ωριμότητας των έργων, η ικανότητα των Δικαιούχων για την 

υλοποίηση των έργων, η διασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση των 

έργων, οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, καθώς και της νέας ενεργειακής – οικονομικής 

κρίσης. Στην κατεύθυνση αυτή ορίστηκαν συγκρατημένες και ρεαλιστικές τιμές τόσο για τα 

ορόσημα, όσο και για τους στόχους του 2029.   

2.5 Προτεραιότητα 4Β Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας 

2.5.1 Ειδικός Στόχος 4α Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης 

για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της 

υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις 

μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, 

καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας 

2.5.1.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.5.1.1.1 Κατηγορία Δράσης : 1) Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους σε επιχειρήσεις 

(ΝΘΕ) κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3, 2) Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 

ανέργους σε επιχειρήσεις (ΝΘΕ σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ 

και ΟΧΕ) 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους 

απασχόλησης για ανέργους αφενός σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα 

σε τομείς της στρατηγικής RIS3 και αφετέρου, σε επιχειρήσεις σε περιοχές εφαρμογής 

ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ).  
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Σημειώνεται ότι πριν την ενεργοποίηση σχετικών δράσεων θα υπάρξει μέριμνα στην εξειδίκευση 

των προσκλήσεων για την αποφυγή επικάλυψης και την επίτευξη της μέγιστης 

συμπληρωματικότητας με το πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», το οποίο 

θα καλύψει με πολύ περισσότερους πόρους και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα τα προβλήματα που 

προέκυψαν από την σταδιακή αποβιομηχάνιση πολλών περιοχών της Περιφέρειας. H συμβολή του 

ΕΠ της Περιφέρειας αφορά στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν σε συνέργεια με 

τις άλλες δράσεις που θα σχεδιαστούν από τους δικαιούχους των ΟΧΕ και στο πλαίσιο των τομέων 

της RIS3 με ιδιαίτερη στόχευση (έμφαση) στους νέους ανέργους, στις γυναίκες αλλά και στους 

μακροχρόνια άνεργους. 

Σημειώνεται επίσης ότι, στο πλαίσιο των δράσεων ενεργητικής απασχόλησης σε ανέργους, θα 

εφαρμοσθεί και η διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης όπως προβλέπεται στο θεσμικό 

πλαίσιο της Δημόσιας Επιχείρησης Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

134: Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 4.500.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 3.825.000€ 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

ΕΕCO02 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στο γεγονός ότι η δράση θα υλοποιηθεί με εφαρμογή 

κλίμακας μοναδιαίου κόστους που βασίζεται στον κατώτατο βασικό μισθό, σύμφωνα με το έγγραφο 

Φεβρουαρίου 2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) «Αναθεωρημένη έκθεση 

τεκμηρίωσης απλοποιημένου κόστους (άρθρο 67, ΚΝ (ΕΕ) Αριθ. 1303/2013 – ΕΣΠΑ 201-2020».  

Βάσει του εν λόγω εγγράφου, επιχορηγείται το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης νέας θέσης 

εργασίας πλήρους απασχόλησης που περιλαμβάνει: α) μηνιαίες μικτές αποδοχές, β) επιδόματα 

εορτών Πάσχα – Χριστουγέννων και επίδομα αδείας και γ) εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές.  

Το μοναδιαίο κόστος επαναυπολογίζεται με βάση τους τύπους αυτόματης αναπροσαρμογής της 

αναθεωρημένης έκθεσης τεκμηρίωσης (Φεβ. 2021) λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του κατώτατου 

μισθού από 1/5/2022 σε 713€ και την μείωση των εργοδοτικών εισφορών από 1/6/2022 σε 22,29%.  

Έτσι, το μηνιαίο μοναδιαίο κόστος ανά νέα θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές 

ημέρες) ανέρχεται σε 1.022€ και το ετήσιο κόστος (300 ασφαλιστικές ημέρες) σε 12.261€. 

Από το Π-ΑΜΘ 2021-2027 θα επιδοτηθούν οι ΝΘΕ για 24 μήνες, επομένως το μισθολογικό κόστος 

για 24 μήνες ανέρχεται σε 24.522€/ΝΘΕ. 

Έτσι, για διαθέσιμο προϋπολογισμό 2,25 εκατ.€ (ΔΔ) υπολογίζονται 91 άτομα 

(2.250.000€/24.522€=92) και ορίζεται ως τιμή στόχος για το 2029, 90 άτομα.  

Λαμβάνοντας υπόψη καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης των δράσεων (ορισμός ΕΦ, 

διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης, ένταξης κλπ.) το ορόσημο για το 2024 τίθεται ίσο με το 15% 

του στόχου για το 2029, ήτοι περίπου 15 άνεργοι (0,15*90=13,5).  
 

ΕΕCO19 Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών και κοινωνικών επιχειρήσεων) 
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Για την υλοποίηση της δράσης ενίσχυσης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

για ανέργους (ΝΘΕ_Β) κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3 και σε περιοχές 

εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΟΧΕ/ΒΑΑ) ο υπολογισμός της τιμής στόχου 

βασίζεται στο γεγονός ότι η δράση θα υλοποιηθεί με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, 

σύμφωνα με το έγγραφο Μαρτίου 2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) 

«Έκθεση τεκμηρίωσης απλοποιημένου κόστους – άρθρο 67 ΚΑΝ (ΕΕ) Αριθ. 1303/2013 ΕΣΠΑ 2014-

2020», με δικαιούχους Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Τομέα. Το μοναδιαίο κόστος λαμβάνεται ως η μέση 

τιμή για τα τρία επίπεδα εκπαίδευσης για την Π-ΑΜΘ ανά μήνα πλήρους απασχόλησης (25 

ασφαλιστικές ημέρες) και ανέρχεται σε 1.212€ (1.039€+1.122€+1.457€/3=1.212€).  

Το μοναδιαίο κόστος έχει υπολογιστεί με βάση στατιστικά δεδομένα του έτους 2019, με φόρους και 

εισφορές μισθωτών και εργοδότη που ίσχυαν κατά τον χρόνο υπολογισμού (Μάρτιος 2021), με 

στοιχεία από την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ και ενδεχομένως να χρειαστεί νέα 

έγκριση από την ΕΔΕΛ στη βάση των απαιτήσεων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί για την ΠΠ 21-27. 

Από το Π-ΑΜΘ θα επιδοτηθούν οι ΝΘΕ για 24 μήνες, επομένως το μισθολογικό κόστος ανέργου για 

24 μήνες διαμορφώνεται σε 29.088€/ΝΘΕ (24 x 1.212€). 

Η τιμή στόχος για το 2029 υπολογίζεται σε προϋπολογισμό ύψους 2.250.000€ ΔΔ, ήτοι 77ΝΘΕ 

(2.250.000€ /29.088€). Εκτιμάται επίσης ότι ένα ποσοστό 20% των επιχειρήσεων θα προσλάβει 

περισσότερους από 1 εργαζόμενους, ήτοι 60 επιχειρήσεις.  

Λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο για την έναρξη υλοποίησης της δράσης (ορισμός ΕΦ, 

διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης, ένταξης, και πρόσληψης κλπ.), το ορόσημο για το 2024 

τίθεται ίσο με το 15% του στόχου για το 2029, ήτοι 0,15*60=10 επιχειρήσεις. 
 

RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται 

H τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει από τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη επτά (7) στρατηγικών 
ΒΑΑ και 2 ΟΧΕ. 

To ορόσημο για το 2024 είναι μηδέν λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσθετο χρόνο που απαιτείται για 

την κατάρτιση και έγκριση των στρατηγικών (18 μήνες) και τον χρόνο που απαιτείται για την 

ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων. Προβλεπόμενος χρόνος έναρξης υλοποίησης των δράσεων 

ΒΑΑ και ΟΧΕ είναι έξι (6) μήνες μετά την έγκριση των στρατηγικών.    

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

ΕΕCR05 συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες 

μετά τη συμμετοχή τους 

Ο δείκτης ΕΕCR05 συνδέεται με τον αριθμό των συμμετεχόντων που δεν ήταν εργαζόμενοι κατά την 

είσοδό τους στην παρέμβαση του ΕΚΤ+, δηλαδή με τον δείκτη εκροών EECO02. 

H τιμή βάσης υπολογίζεται βάσει της εμπειρίας από αντίστοιχες δράσεις της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020 που υλοποιηθήκαν από το ΕΠΑΝΕΚ στην Περιφέρεια ΑΜΘ και ιστορικά, 

προκύπτει ότι το ποσοστό επιτυχίας (δηλ. οι συμμετέχοντες που εργάζονται 6 μήνες μετά την 

συμμετοχή τους) δεν ξεπερνάει το 25%.  

Έτσι, ορίζεται τιμή βάσης ίση με 20 άτομα (0,25*90=22,5).  

Για τον υπολογισμό της τιμής στόχου του 2029 λαμβάνεται η παραδοχή ότι θεωρείται εφικτή λόγω 

χωρικής και θεματικής εξειδίκευσης της δράσης μία αύξηση της τάξης του 5% στα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Συνεπώς, η τιμή στόχος ορίζεται σε 25 άτομα (0,3*90=27).  
 

PSR803 Αριθμός νέων θέσεων εργασίας που διατηρήθηκαν στις ΜΜΕ 12 μήνες μετά τη λήξη της 

επιδότησης 
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Ο δείκτης συνδέεται με τον δείκτη εκροών ΕΕCO19 και ειδικότερα με τις ΝΘΕ που δημιουργούνται 

εντός των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.  

H τιμή βάσης υπολογίζεται από την εμπειρία αντίστοιχων δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 

2014-2020 που υλοποιηθήκαν από το ΕΠΑΝΕΚ στην Περιφέρεια ΑΜΘ και ιστορικά, προκύπτει ότι το 

ποσοστό επιτυχίας δεν ξεπερνάει το 25%. 

Συνεπώς ορίζεται ως τιμή βάσης τα 20 άτομα (0,25*77ΝΘΕ=19,25). Για τον υπολογισμό της τιμής 

στόχου του 2029 λαμβάνεται η παραδοχή ότι θεωρείται εφικτή μία αύξηση της τάξης του 5% στα 

αναμενόμενα αποτελέσματα και έτσι το ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται σε 30% εκτιμώντας ότι η 

δράση μπορεί να συνδεθεί αποτελεσματικότερα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Έτσι, η τιμή στόχος 

για το 2029 ορίζεται σε 25 άτομα (0,3*77ΝΘΕ=23,1).  
 

PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης 

Εκτιμάται από την εμπειρία φορέων που συμμετείχαν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης την 

περίοδο 2014-2020. Ως προς τα ΣΒΑΑ, η τιμή βάσης είναι 15 (3 ΣΒΑΑ στην περίοδο 14-20 με 5 

εταίρους έκαστος) και η τιμή στόχος για το 2029 εκτιμάται σε 25 (5 ΒΑΑ με 5 εταίρους έκαστο). Για 

τις ΟΧΕ, η τιμή βάσης είναι 10 (1 OXE πολιτιστικής – τουριστικής διαδρομής Εγνατίας Οδού) και η 

τιμή στόχος για το 2029 εκτιμάται σε 20 φορείς (2 OXE x 10 φορείς έκαστη = 20). Συνεπώς, 

αθροίζοντας τους εταίρους των ΣΒΑΑ και ΟΧΕ προκύπτει τιμή βάσης ίση με 25 και η τιμή στόχος για 

το 2029 ίση με 45.  

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Η επίτευξη των τιμών των οροσήμων και των στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την 

καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης των δράσεων (ορισμός ΕΦ, διαδικασίες προκήρυξης, 

αξιολόγησης, ένταξης, κλπ.), από τη συνέχιση της πανδημίας του Covid-19 και το ευρύτερο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται λόγω της υγειονομικής, αλλά και της 

ενεργειακής κρίσης, παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη κατά τον καθορισμό των ορόσημων και των 

στόχων.  

2.5.1.1.2 Κατηγορία Δράσης : 3) Συμβουλευτική – κατάρτιση – πιστοποίηση – πρακτική άσκηση – 

mentoring σε ανέργους. 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων, πρακτικής 

άσκησης και mentoring σε ανέργους.  

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

134: Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 1.500.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 1.275.000€ 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

ΕΕCO02 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 
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Για την υλοποίηση της δράσης που αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής – κατάρτισης – 

πιστοποίησης – πρακτικής άσκησης – mentoring σε ανέργους εκτιμάται μοναδιαίο κόστος 5.500€ 

ανά άνεργο το οποίο προκύπτει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της με Α.Π. 79732/27.07.2020 

εγκυκλίου της ΕΥΣΕΚΤ «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» ως ακολούθως : 

• Aνώτατο Κόστος ανθρωποώρας δια ζώσης θεωρητικής κατάρτισης 7€ 

• Επίδομα συμμετεχόντων στην κατάρτιση 5€ ανά ώρα κατάρτισης  

• Ανώτατο κόστος πρακτικής άσκησης 3€ 

• Επίδομα συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση 5€ ανά ώρα κατάρτισης  

• Ανώτατο κόστος συμβουλευτικής 35€ 

• Κόστος πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων 150€/ ανά ωφελούμενο 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το κόστος της θεωρητικής κατάρτισης ανά ωφελούμενου ισούται με 12€ 

ανά ανθρωποώρα και της πρακτικής κατάρτισης 8€ ανά ανθρωποώρα 

Συνεπώς : 

Το κόστος της θεωρητικής κατάρτισης ανά ωφελούμενο για 250 ώρες ανέρχεται σε 3.000€ (12€ * 

250 ώρες). 

Το κόστος της πρακτικής άσκησης ανά ωφελούμενο για 250 ώρες ανέρχεται σε 2.000€ (8€*250 

ώρες). 

Το κόστος της συμβουλευτικής για 10 ώρες ανέρχεται σε 350€ (35/ανθρωποώρα*10 ώρες). 

Το κόστος της πιστοποίησης / άτομο ανέρχεται σε 150€. 

Οπότε το συνολικό κόστος ανά ωφελούμενο είναι: 3.000€ (θεωρητική κατάρτιση) + 2.000€ (πρακτική 

άσκηση) + 350€ (συμβουλευτική) + 150€ (πιστοποίηση) = 5.500€ 

Η τιμή στόχος για το 2029 εκτιμάται για δράσεις προϋπολογισμού 1,5 εκατ. € ΔΔ και υπολογίζεται 

ως εξής : 1.500.000€/5.500€ ανά άνεργο =273. Ορίζεται τιμή στόχος οι 250 άνεργοι.  

Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για την εξειδίκευση των πράξεων, 

την έκδοση προσκλήσεων προς φορείς κατάρτισης, την επιλογή καταρτιζόμενων και την 

ολοκλήρωση της πιστοποίησης, το ορόσημο για το 2024 τίθεται ίσο με το 20% του στόχου για το 

2029, ήτοι 0,2*250=50 άνεργοι. 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

ΕΕCR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό προσόν αμέσως μετά τη συμμετοχή 

τους 

Ο δείκτης ΕΕCR03 συνδέεται με το δείκτη ΕΕCΟ02 της δράσης.  

Η εκτίμηση των τιμών στηρίζεται στην εμπειρία από παρεμφερείς δράσεις της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020 που υλοποιήθηκαν από το ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και σε στοιχεία των εν λόγω δράσεων 

σύμφωνα με τα οποία εκτιμάται ότι σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων ολοκληρώνει τη σχετική 

δράση.  

Έτσι, ιστορικά από παρόμοιες δράσεις, το ποσοστό των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσε το 

πρόγραμμα και έλαβε πιστοποίηση αγγίζει το 70% και ως εκ τούτου, τίθεται τιμή βάσης οι 175 

συμμετέχοντες (0,7%*250=175).  
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Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση του ποσοστού (επιτυχίας) στο 80% το οποίο θεωρείται 

εφικτό λόγω του μεγάλου αριθμού ωρών κατάρτισης και της μεγάλης βαρύτητας που θα δοθεί στην 

συμβουλευτική και στις συνοδευτικές υπηρεσίες. 

Συνεπώς η τιμή στόχος για το 2029 υπολογίζεται επί του στόχου του δείκτη εκροών ΕΕCΟ02 και 

ορίζεται σε 200 συμμετέχοντες (0,8*250=200). 

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Η επίτευξη των τιμών των οροσήμων και των στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την 

καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης (εξειδίκευση των πράξεων, έκδοση προσκλήσεων προς 

φορείς κατάρτισης, επιλογή καταρτιζόμενων κλπ.), από τη συνέχιση της πανδημίας του Covid-19 και 

το ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται λόγω της υγειονομικής και της 

ενεργειακής κρίσης.  
 

2.5.1.1.3 Κατηγορία Δράσης: 4) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης (ίδρυση επιχειρήσεων από 
ανέργους - Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ΝΕΕ) κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3, 
5) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης (ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους - Νέοι Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες ΝΕΕ) σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ). 
 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης με την ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους 

κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3, καθώς και την ίδρυση επιχειρήσεων από 

ανέργους σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ).  
 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

137: Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της σύστασης επιχειρήσεων 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 5.750.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 4.887.500€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

ΕΕCO02 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

Για τη δράση ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης (ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους-Νέοι Ελεύθεροι 

Επαγγελματίες ΝΕΕ) κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3 και σε περιοχές εφαρμογής 

ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΟΧΕ/ΒΑΑ) εκτιμάται, βάσει αντίστοιχων δράσεων της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, το κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο σε 25.000€. Η τιμή στόχος 

για το 2029 υπολογίζεται για προϋπολογισμό ΔΔ 6εκατ. € ήτοι, 5.750.000€/25.000€ ανά επενδυτικό 

σχέδιο = 230 άνεργοι.  

Το ορόσημο για το 2024 τίθεται ίσο με το 20% της τιμής στόχου του 2029, ήτοι 0,2*230 = 46 άτομα 

και ορίζεται ορόσημο τα 45 άτομα λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για τις 

διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης, ένταξης και υλοποίησης της Δράσης. 
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

ΕΕCR05 συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες 

μετά τη συμμετοχή τους 

Ο δείκτης ΕΕCR05 συνδέεται με τον ΕΕCΟ02. 

Η τιμή στόχος για το 2029 υπολογίζεται βάσει των στοιχείων του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, σύμφωνα με 

τα οποία ο δείκτης 10404-Ποσοστό επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται 12 μήνες μετά 

τη λήξη της παρέμβασης, της ΕπΠρ8iii για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, το 2020 έλαβε τιμή 85%. Από το Π-ΑΜΘ θα ενισχυθούν 240 άνεργοι μέσω 

της δράσης αυτοαπασχόλησης και με την εκτίμηση ότι θεωρείται εφικτή μία αύξηση της τάξης 

περίπου του 5% στα αναμενόμενα αποτελέσματα, η τιμή στόχος ορίζεται σε 200 άτομα (0,9 *230 = 

207). 

Η τιμή βάσης εκτιμάται από τα ιστορικά στοιχεία ανάλογων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ βάσει των οποίων 

το ποσοστό επιτυχίας (δηλ. οι συμμετέχοντες που εργάζονται έξι μήνες μετά τη συμμετοχή τους) 

αγγίζει το 85% και ορίζεται τιμή ίση με 190 συμμετέχοντες (0,85*230=195).  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Η επίτευξη των τιμών των οροσήμων και των στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την 

καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης δεδομένου ότι αφορά κατά προτεραιότητα σε τομείς της 

περιφερειακής διάστασης της έξυπνης εξειδίκευσης και σε περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ και ΒΑΑ. Άλλοι 

παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη είναι οι χρηματοοικονομικές συνθήκες, η οικονομική ευρωστία 

των δικαιούχων και η πρόσβαση σε τραπεζικά ιδρύματα, η συνέχιση της πανδημίας του Covid-19.  

 

2.5.1.1.3 Κατηγορία Δράσης : 6) Δράσεις στήριξης υφιστάμενων ή νέων κοινωνικών επιχειρήσεων 

(ΚΑλΟ) 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων, πρακτικής 

άσκησης και mentoring σε ανέργους.  

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

137: Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 1.000.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 850.000€ 

Στη φάση αυτή, για τη δράση δεν υπολογίζονται δείκτες εκροής και αποτελέσματος λόγω χαμηλού 

προϋπολογισμού και επισφάλειας στην υλοποίησης. Αναλόγως της πορείας υλοποίησης θα 

εξετασθεί κατά την 1η αναθεώρηση του προγράμματος. 
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2.5.2 Ειδικός Στόχος 4δ Προώθηση  της προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων και 

επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργού και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιεινού 

και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους 

για την υγεία 

2.5.2.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.5.2.1.1 Κατηγορία Δράσης : Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην 

αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, κατά προτεραιότητα σε περιοχές εφαρμογής 

ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ) 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση αφορά σε ενέργειες για την προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών 

στην αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, κατά προτεραιότητα σε περιοχές εφαρμογής 

ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ).  

Επιδιώκεται η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων και των 

αυτοαπασχολούμενων μέσα από την απόκτηση σύγχρονων γνώσεων συμβάλλοντας αφενός στη 

δυνατότητα των εργαζομένων για διευκόλυνση της επαγγελματικής κινητικότητας και των 

αυτοαπασχολούμενων, για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών τους. 

Από τη μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2022) εξειδίκευση του προγράμματος προκύπτουν ανάγκες 

προσαρμογής των εργαζομένων σε ψηφιακές δεξιότητες και νέες τεχνολογίες, στον τομέα του 

τουρισμού, της αγροδιατροφής και των μεταφορών. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό 

αναδυόμενο ρόλο της Π-ΑΜΘ στον τομέα της ενέργειες, εκτιμάται ότι μέρος των πόρων θα 

κατευθύνουν για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και προς τον 

τομέα αυτό. Παράλληλα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας σε ότι αφορά στο πλούσιο 

πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα, προτάσσουν ως υψηλής προτεραιότητας σχετικές ανάγκες 

εργαζομένων επιχειρήσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, της υγείας και των φαρμάκων. 

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο των τοπικών στρατηγικών και των στρατηγικών 

αστικής ανάπτυξης, γνώσεις και δεξιότητες σε παραδοσιακά επαγγέλματα (π.χ. παραδοσιακή 

ναυπήγηση) αλλά και πιστοποίηση τουριστικών ξεναγών ή / και ξεναγών εναλλακτικού τουρισμού 

αναφέρονται ως ανάγκες από τις αστικές αρχές. 

Σημειώνεται επίσης ότι, στο πλαίσιο των δράσεων ενεργητικής απασχόλησης σε ανέργους, θα 

εφαρμοσθεί και η διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης όπως προβλέπεται στο θεσμικό 

πλαίσιο της Δημόσιας Επιχείρησης Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). 

 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

146: Στήριξη της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην 

αλλαγή 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 3.000.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 2.550.000€ 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

ΕΕCO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων 
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Για δράση κατάρτισης - ανάπτυξης δεξιοτήτων εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών κατά 

προτεραιότητα σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ) 

εκτιμάται μοναδιαίο κόστος 3.000€ ανά εργαζόμενο το οποίο προκύπτει σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις της με Α.Π. 79732/27.07.2020 εγκυκλίου της ΕΥΣΕΚΤ «Πλαίσιο ποιοτικών 

προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» ως 

ακολούθως : 

• Aνώτατο Κόστος ανθρωποώρας δια ζώσης θεωρητικής κατάρτισης = 7€ 

• Επίδομα συμμετεχόντων στην κατάρτιση 5€ ανά ώρα κατάρτισης  

• Ανώτατο κόστος πρακτικής άσκησης 3€ 

• Επίδομα συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση 5€ ανά ώρα κατάρτισης  

• Ανώτατο κόστος συμβουλευτικής 350€ 

• Κόστος πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων 150€/ ανά ωφελούμενο 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το κόστος της θεωρητικής κατάρτισης ανά ωφελούμενου ισούται με 12€ 

ανά ανθρωποώρα και της πρακτικής κατάρτισης 8€ ανά ανθρωποώρα. 

Συνεπώς : 

Το κόστος της θεωρητικής κατάρτισης ανά ωφελούμενο για 125 ώρες ανέρχεται σε 1.500€ (12€ * 

125 ώρες). 

Το κόστος της πρακτικής άσκησης ανά ωφελούμενο για 125 ώρες ανέρχεται σε 1.000€ (8€ * 125 

ώρες). 

Το κόστος της συμβουλευτικής για 10 ώρες ανέρχεται σε 350€ (35/ανθρωποώρα*10 ώρες). 

Το κόστος της πιστοποίησης / άτομο ανέρχεται σε 150€. 

Οπότε το συνολικό κόστος ανά ωφελούμενο είναι : 1.500€ (θεωρητική κατάρτιση) + 1.000€ 

(πρακτική άσκηση) + 350€ (συμβουλευτική) + 150€ (πιστοποίηση) = 3.000€ 

Η τιμή στόχος για το 2029 για προϋπολογισμό ΔΔ 3 εκατ. € ισούται με 900 απασχολούμενους, ήτοι 

: 3.000.000€/3.000€ ανά εργαζόμενο = 1.000 και ορίζεται στόχος 900 άτομα.  

Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την εξειδίκευση των πράξεων, την έκδοση 

προσκλήσεων προς φορείς κατάρτισης, την επιλογή καταρτιζόμενων και ολοκλήρωσης της 

πιστοποίησης, το ορόσημο για το 2024 τίθεται ίσο με το 20% του στόχου για το 2029, ήτοι : 

0,2*900=180 άτομα.   

RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται 

Προγραμματίζεται η υλοποίηση δύο ΟΧΕ, ήτοι ΟΧΕ Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας 

Οδού και ΟΧΕ Οροσειράς Ροδόπης και Ποταμού Νέστου καθώς και πέντε (5) Στρατηγικών ΒΑΑ. 

Συνεπώς ως τιμή στόχος για το 2029 ορίζεται σε επτά (7) στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής 

ανάπτυξης. To ορόσημο για το 2024 είναι μηδέν λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσθετο χρόνο που 

απαιτείται για την κατάρτιση και έγκριση των στρατηγικών (18 μήνες) και του χρόνου που απαιτείται 

για την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων. Προβλεπόμενος χρόνος έναρξης υλοποίησης της 

δράσης έξι (6) μήνες μετά την έγκριση των στρατηγικών.  
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

ΕΕCR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό προσόν αμέσως μετά τη συμμετοχή 

τους 
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Ο δείκτης συνδέεται με τον δείκτη ΕΕCO05 της δράσης. Από αντίστοιχες δράσεις της ΠΠ 2014-2020 

και του ΕΠΑΝΕΚ στην Περιφέρεια ΑΜΘ προκύπτει ότι πολύ υψηλό ποσοστό συμμετεχόντων των 

συμμετεχόντων ολοκληρώνει τη σχετική δράση. Ιστορικά, το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις 

πιστοποίησης αγγίζει το 70% και ως εκ τούτου, τίθεται ως τιμή βάσης τα 630 άτομα (0,7*900). Με 

την παραδοχή ότι μία αύξηση της τάξης του 10% στα αναμενόμενα αποτελέσματα θεωρείται εφικτή, 

η τιμή στόχος υπολογίζεται ως εξής 0,8*900=720 άτομα.   
 

PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης 

Εκτιμάται από την εμπειρία φορέων που συμμετείχαν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης την 

περίοδο 2014-2020. Ως προς τα ΣΒΑΑ, η τιμή βάσης είναι 15 (3 ΣΒΑΑ στην περίοδο 14-20 με 5 

εταίρους έκαστος) και η τιμή στόχος για το 2029 εκτιμάται σε 25 (5 ΒΑΑ με 5 εταίρους έκαστο). Για 

τις ΟΧΕ, η τιμή βάσης είναι 10 (1 OXE πολιτιστικής – τουριστικής διαδρομής Εγνατίας Οδού) και η 

τιμή στόχος για το 2029 εκτιμάται σε 20 φορείς (2 OXE x 10 φορείς έκαστη = 20). Συνεπώς, 

αθροίζοντας τους εταίρους των ΣΒΑΑ και ΟΧΕ προκύπτει τιμή βάσης ίση με 25 και η τιμή στόχος για 

το 2029 ίση με 45.  

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Η επίτευξη των τιμών των οροσήμων και των στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την 

καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης, στοιχείο που συνεκτιμήθηκε κατά τον καθορισμό των 

ορόσημων ως χαμηλών ποσοστών (20%) επί των στόχων 2029. Αντίστοιχα ελήφθη υπόψη στον 

καθορισμό των τιμών του δείκτη αποτελεσμάτων και αυτό αποτυπώνεται στα υψηλά ποσοστά (70%) 

στην τιμή βάσης και στην τιμή στόχου (80%). 

 

2.5.3 Ειδικός Στόχος 4στ Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε  ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς 

εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσης τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, 

από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, έως τη γενική και επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περεταίρω έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και 

την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της 

μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες  

2.5.3.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.5.3.1.2 Κατηγορία Δράσης: 1) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Το πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών 

δομών και μαθησιακής υποστήριξης στοχεύει: α) στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της 

συνεκπαίδευσης και της υποστήριξης για τη συμπερίληψη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β) στην ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και την ενίσχυση της 

εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Προβλέπεται η 

ενίσχυση των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς οι οποίοι συλλειτουργούν και συνεργάζονται 

με τον εκπαιδευτικό της τάξης και υποστηρίζουν τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες.  
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Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

149: Στήριξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των υποδομών) 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 28.600.000€ 
Ενωσιακή συνεισφορά: 24.310.000€ 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO798 Αριθμός δομών για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Ο Δείκτης μετρά τα μοναδικά σχολεία που επωφελούνται από εκπαιδευτικούς ή/και ΕΒΠ ή/και ΕΕΠ 

για την παροχή υπηρεσιών στήριξης παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η εκτίμηση του δείκτη γίνεται σύμφωνα με μεθοδολογική προσέγγιση που υπεδείχθη από την 

Επιτελική Δομή του Υπουργείου Παιδείας (285/7-2-2022 έγγραφο), ήτοι : 

Ετήσιος π/υ δράσης: 28.600.000 δημόσιας δαπάνης / 5 έτη = 5.720.000€/έτος 

Ετήσιος π/υ (Εξειδικευμένη) : Υπολογίζουμε το 80% του ετήσιου π/υ δράσης, δηλαδή  5.720.000 Χ 

80% = 4.576.000€ 

Ετήσιος αριθμός αναπληρωτών: 4.576.000€ / 16.190€ (επιλέξιμη δαπάνη απασχολούμενου σε 

σχολικό έτος) = 283 αναπληρωτές  

Υπερδέσμευση 5% για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων αδειών και στρογγυλοποίηση = 283 

αναπληρωτές Χ 1,05 = 297 αναπληρωτές 

Για τον υπολογισμό του δείκτη εκροής (σχολεία), πολλαπλασιάζουμε τον ετήσιο αριθμό 

αναπληρωτών επί 1,1, (ωφελούμενες σχολικές μονάδες /απασχολούμενο επιλέξιμου 

προϋπολογισμού) ήτοι 297 Χ 1,1 = 327 σχολεία.   

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι θα ωφεληθούν 327σχολικές μονάδες και ορίζουμε ως ορόσημο και 

τιμή στόχος για το 2029 τις 325 σχολικές μονάδες.  

Τo υπόλοιπο 20% του προϋπολογισμού, ήτοι 5.720.000€ αφορά την υποστήριξη των δομών ΚΕΔΑΣΥ. 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών αποτελεσμάτων  

PSR798 Aριθμός ωφελουμένων παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Ο Δείκτης μετρά τα μοναδικά επωφελούμενα παιδιά που αντιστοιχούν στα σχολεία του δείκτη 

εκροών PSO798. 

Έτσι, για διαθέσιμο από το ΠΕΠ Π-ΑΜΘ 2021-2027 προϋπολογισμό 4.576.000€ (28.600.000€/5 έτη 

με χρηματοδοτική βαρύτητα 80%) υπολογίζεται τιμή στόχος για το 2029  

ίση με 380 μαθητές και υπολογίζεται ως εξής :  

297 αναπληρωτές Χ 1,28 (ωφελούμενοι μαθητές / απασχολούμενο επιλέξιμου προϋπολογισμού) 

=380 μαθητές. 

Ορίζεται τελικά τιμή στόχος 380 μαθητές για πέντε (5) έτη.  

Η τιμή αναφοράς βασίζεται στα δεδομένα της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης, όπως 

υλοποιήθηκε στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 σύμφωνα με τα οποία υποστηρίχτηκαν συνολικά 330 

μαθητές για 7 έτη οπότε η τιμή αναφοράς ισούται με 50 παιδιά. Το μεγαλύτερο μέρος των 

δικαιούχων υποστηρίχτηκε από το Τομεακό Πρόγραμμα.   
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Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Για την εκτίμηση των τιμών των ορόσημων και των στόχων χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της 

Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Παιδείας και της πορείας υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων της 

Περιόδου 2014-2020. Δεν μπορούν ωστόσο να αποτιμηθούν πιθανές αποκλίσεις των υποθέσεων 

εργασίας από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτίμηση επίτευξης των δεικτών 

προγραμματικά, όπως π.χ. στον προϋπολογισμό.  

2.5.4 Ειδικός Στόχος 4θ Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων 

χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών  

2.5.4.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.5.4.1.1. Κατηγορία Δράσης: 1) Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην 

αγορά εργασίας (π.χ. προγράμματα ενίσχυσης και ανάπτυξης ψηφιακών και κοινωνικών, 

δεξιοτήτων, ενέργειες κοινωνικής ένταξης, επιδότηση ενοικίου, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

της τοπικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών φορέων και οργανισμών), 2) 

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε υπηκόους τρίτων χωρών, 3) Δράσεις ευαισθητοποίησης και 

διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η συγκεκριμένη δράση, όπως περιγράφεται στην κοινή επιστολή των Γενικών Γραμματέων 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ προς Περιφερειάρχες (α.π. 

50641/30.04.2021), αφορά την «μετεξέλιξη» του προγράμματος ΗΛΙΟΣ, και εστιάζει στην ένταξη των 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην αγορά εργασίας μέσω επιμέρους δράσεων ολοκληρωμένου 

χαρακτήρα. Ειδικότερα, αφορά τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τα μέλη της οικογένειάς 

τους, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί από 01.01.2018 και μετέπειτα. Επίσης στην ομάδα στόχου 

συμπεριλαμβάνονται και οι Ουκρανοί πρόσφυγες.  

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων που αφορούν σε ολοκληρωμένες 

δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας (π.χ. προγράμματα ενίσχυσης και 

ανάπτυξης ψηφιακών και κοινωνικών, δεξιοτήτων, ενέργειες κοινωνικής ένταξης, ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών φορέων και 

οργανισμών), εξειδικευμένη κατάρτιση (εκμάθηση ελληνικής γλώσσας), δράσεις ευαισθητοποίησης 

και διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης και προσφορά προσιτών λύσεων στέγασης. 

Προβλέπεται υλοποίηση – καταρχήν – για 3 έτη. 

Μέσω αυτών των δράσεων αναμένεται να επιτευχθούν αποτελέσματα όπως διευκόλυνση της 

κοινωνικής ένταξης, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και εναρμόνιση με τις εθνικές και ευρωπαϊκές 

στρατηγικές για την κοινωνική ένταξη. 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

156: Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στην απασχόληση 

157: Μέτρα για την κοινωνική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 4.200.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 3.570.000€ 
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

ΕΕCO13 Yπήκοοι τρίτων χωρών 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται σε στοιχεία που παραχώρησε το Υπουργείο 

Μετανάστευσης & Ασύλου, το οποίο συνεκτιμώντας : (α) Τον αριθμό των ωφελούμενων που 

λαμβάνουν επίδομα στέγασης, (β) Τον ρυθμό αναγνωρίσεων και γενικά των διαδικασιών της 

Υπηρεσίας Ασύλου, (γ) Τον αριθμό των δομών φιλοξενίας ανά περιοχή, (δ) Τον αριθμό των 

Δικαιούχων Διεθνούς προστασίας που διαμένουν ανά περιοχή, (ε) Τις ευκαιρίες απασχόλησης, (στ) 

Τις προβλεπόμενες δραστηριότητες του προγράμματος (Κέντρα Εκμάθησης Γλώσσας, αίθουσες 

διδασκαλίας κτλ.) ανά περιοχή, υπολόγισε ότι σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες στην Περιφέρεια 

ΑΜΘ αναμένεται να ωφεληθούν από το Πρόγραμμα 378 άτομα ετησίως με κόστος 1.194.666€, 

δηλαδή 3.160€/άτομο το έτος. Από το Π-ΑΜΘ θα χρηματοδοτηθούν δράσεις προϋπολογισμού 

4.200.000€, επομένως ορίζεται τιμή στόχος για το 2029 ίση με 1.100 άτομα (3.600.000€/3.160€ = 

1.140). 

Το ορόσημο για το 2024 υπολογίζεται με την εκτίμηση περίπου του 10% του στόχου του 2029, ήτοι 

110 άτομα.  

Το υπόλοιπο ποσό των 600.000€ αφορά σε δράσεις άλλων φορέων για τους υπηκόους τρίτων χωρών  

και στη φάση αυτοί δεν ορίζονται δείκτες εκροών και αποτελέσματος.  

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR790 Yπήκοοι τρίτων χωρών που αναζητούν ή που βρίσκουν απασχόληση αμέσως μετά τη 

συμμετοχή τους 

Ο δείκτης PSR790 συνδέεται με τον δείκτη ΕΕCO13.  

Σύμφωνα με την Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τους ωφελούμενους του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ 

της «τρέχουσας» περιόδου, υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την εργασιακή κατάσταση μετά την 

ολοκλήρωση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, βάσει των οποίων το 76% βρήκε δουλειά ή 

αναζητούσε δουλειά. 

Η αποκτηθείσα εμπειρία μας επιτρέπει να στοχοθετήσουμε με μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας, της 

τάξης του 85%, ήτοι η τιμή στόχος για το 2029 υπολογίζεται σε 969 (1.140*0,85) και ορίζεται σε 950 

άτομα.  

Η τιμή βάσης αφορά την περίοδο 2018-2020 και υπολογίζεται με βάση δεδομένα του ΥΜΕΤΑ από 

το τρέχον πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ» σε 866 άτομα (1.140*0,76) και τίθεται ίση με 850 άτομα.  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Στον καθορισμό των τιμών των ορόσημων και των στόχων των δεικτών ελήφθη υπόψη η εμπειρία 

της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και του υψηλού βαθμού επιτυχίας του Προγράμματος 

«ΗΛΙΟΣ». Στη βάση αυτή, καθορίστηκαν οι ανωτέρω στόχοι, ως υψηλά ποσοστά (76% & 85%) επί της 

βάσης αναφοράς και της τιμής στόχου για το 2029.  

Σημειώνεται ωστόσο ότι πολλές από τις μεταβλητές που ελήφθησαν υπόψη για τη στοχοθεσία 

ενδέχεται να αλλάξουν από χρόνο σε χρόνο, καθώς βασίζονται σε πολλούς παράγοντες όπως οι 

κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις σε κάθε περιοχή, οι ευκαιρίες ένταξης στην κοινότητα, τα κίνητρα 

του προγράμματος  κτλ. 
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2.5.5 Ειδικός Στόχος 4ι Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως των Ρομά 

2.5.5.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.5.5.1.1. Κατηγορία Δράσης : 1) Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ένταξης των Ρομά στην αγορά 

εργασίας (π.χ. παρεμβάσεις συμβουλευτικής κατάρτισης, επιδότησης ενοικίου 

συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού). Θα επιδιωχθεί συνέργεια 

με δράση προώθησης της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης (ΝΕΕ, ΝΘΕ).   

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε Ρομά για την ένταξή τους στην 

αγορά εργασίας. Ειδικότερα προβλέπεται η υλοποίηση ενεργειών όπως παρεμβάσεις 

συμβουλευτικής και κατάρτισης συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ψηφιακού 

αποκλεισμού, επιδότησης ενοικίου, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού των Ρομά, 

αλλά και της ευρύτερης κοινότητας με απώτερο στόχο την ένταξη των ωφελούμενων στην 

απασχόληση. Θα επιδιωχθεί συνέργεια με δράση προώθησης της απασχόλησης και της 

αυτοαπασχόλησης (ΝΕΕ, ΝΘΕ).  

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

154: Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι Ρομά, στην 

εκπαίδευση και την απασχόληση και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 3.000.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 2.550.000€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

ΕΕCO15 μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) 

Για την κοστολόγηση των δράσεων ελήφθησαν υπόψη στοιχεία σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 

με Α.Π. 79732/27.07.2020 εγκυκλίου της ΕΥΣΕΚΤ «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» και το από 20/10/2021 σημείωμα 

της ΕΥΣΕΚΤ βάσει των οποίων εκτιμάται το κόστος ανά επιμέρους δράση ως ακολούθως :  

➢ Για τις δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης, αξιοποιούνται τα δεδομένα «μοναδιαίου» 
κόστους που προβλέπονται στις σχετικές εγκυκλίους ΕΥΣΕΚΤ, για την Προγραμματική 
Περίοδο 2014-2020. 

➢ Για την εκτίμηση του ενοικίου, προτείνονται τα ποσά της σχετικής δράσης της τρέχουσας ΠΠ 
2014-2020. 

➢ Ένα ποσοστό έως 15% προτείνεται να προστεθεί στο διαμορφούμενο π/υ για ενέργειες 
δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, κλπ. 

➢ Ένα ποσοστό 10%-15% προτείνεται να προστεθεί για αμοιβές στελεχών του δικαιούχου για 
την υλοποίηση της παρέμβασης. 

Ειδικότερα:  

Για τη δράση της κατάρτισης και συμβουλευτικής εκτιμάται μοναδιαίο κόστος 3.000€ ανά 

ωφελούμενο το οποίο προκύπτει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της με Α.Π. 79732/27.07.2020 

εγκυκλίου της ΕΥΣΕΚΤ «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
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συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» ως ακολούθως : 

• Aνώτατο Κόστος ανθρωποώρας δια ζώσης θεωρητικής κατάρτισης  7€ 

• Επίδομα συμμετεχόντων στην κατάρτιση 5€ ανά ώρα κατάρτισης  

• Ανώτατο κόστος πρακτικής άσκησης 3€ 

• Επίδομα συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση 5€ ανά ώρα κατάρτισης  

• Ανώτατο κόστος συμβουλευτικής 350€ (35€ Χ 10 ώρες) 

• Κόστος πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων 150€/ ανά ωφελούμενο 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το κόστος της θεωρητικής κατάρτισης ανά ωφελούμενου ισούται με 12€ 

ανά ανθρωποώρα και της πρακτικής κατάρτισης 8€ ανά ανθρωποώρα. 

Συνεπώς, το κόστος της θεωρητικής κατάρτισης ανά ωφελούμενο για 125 ώρες ανέρχεται σε 1.500€ 

(12€ * 125 ώρες) και το κόστος της πρακτικής άσκησης ανά ωφελούμενο για 125 ώρες ανέρχεται σε 

1.000€ (8€ *125 ώρες). Το κόστος της συμβουλευτικής για 10 ανθρωποώρας ανέρχεται σε 350€ 

(35/ανθρωποώρα*10 ώρες) και τέλος, το κόστος της πιστοποίησης / άτομο ανέρχεται σε 150€. 

Επομένως, το συνολικό κόστος ανά ωφελούμενο ανέρχεται σε 1.500€ (θεωρητική κατάρτιση) + 

1.000€ (πρακτική άσκηση) + 350€ (συμβουλευτική) + 150€ (πιστοποίηση) = 3.000€. 

Η τιμή στόχος για το 2029 για προϋπολογισμό 1.250.000 εκατ.€ (ΔΔ) υπολογίζεται ως εξής : 

1.250.000€/3.000€ ανά συμμετέχοντα = 416 και ορίζεται ως τιμή στόχος τα 400 άτομα.  

Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για την εξειδίκευση των πράξεων, 

την έκδοση προσκλήσεων προς φορείς κατάρτισης, την επιλογή καταρτιζόμενων και την 

ολοκλήρωση της πιστοποίησης, τις ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου, καθώς και το γεγονός ότι δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, το ορόσημο 

για το 2024 τίθεται ίσο με το 15% του στόχου για το 2029, ήτοι 0,15* 400 =60 άτομα. 

Για τη δράση επιδότησης ενοικίου μιας 5μελής οικογένειας και την ενοικίαση διαμερίσματος ως 107 

τ.μ., προβλέπεται μηνιαίο ποσό περίπου 750€ (590€ για ενοίκιο και 160€ για ΩΚΟ) για 24 μήνες 

19.000€ (συμπεριλαμβανομένου ποσού για επίπλωση κλπ.). Σε προϋπολογισμό του Προγράμματος 

1.225.000€ (ΔΔ) υπολογίζεται τιμή στόχος για το 2029 ίση με 60 πενταμελείς οικογένειες 

(1.225.000€ / 19.000€ = 64).  

Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για την εξειδίκευση των πράξεων,  

την επιλογή των ωφελούμενων, τις ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου, καθώς και το γεγονός ότι δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, το ορόσημο 

για το 2024 τίθεται ίσο με το 15% του στόχου για το 2029, ήτοι 0,15* 60 = 10 πενταμελείς 

οικογένειες. 

Τα μέλη των ανωτέρω οικογενειών δεν μετρώνται ξανά στο δείκτη (ΕΕCO15 μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) καθώς πρόκειται για 

τα ίδια άτομα και ως εκ τούτου θα υπήρχε διπλομέτρηση των ωφελουμένων. 

Τέλος σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό της ολοκληρωμένης παρέμβασης σε προϋπολογισμό 3 

εκ. ευρώ, ένα ποσοστό 7% προβλέπεται για ενέργειες δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, 

κλπ. ήτοι 210.000€ και ένα ποσοστό 10,5% (315.000€) προτείνεται να προστεθεί για αμοιβές 

στελεχών του δικαιούχου για την υλοποίηση της παρέμβασης. 
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

EECR05 συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες 
μετά τη συμμετοχή τους 

Η τιμή βάσης είναι μηδενική, καθώς για την εν λόγω ομάδα στόχου δεν υλοποιήθηκαν παρόμοιες 

δράσεις από κανένα ΠΕΠ την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 

Για τον υπολογισμό της τιμής στόχου ελήφθησαν υπόψη δεδομένα που αφορούν την ομάδα στόχο 

των Ρομά, το Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και την συμμετοχή των Ρομά  

2020 – 2030 με την αντίστοιχη στόχευση για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αντίστοιχες 

δράσεις που αναπτύχθηκαν σε άλλες χώρες και οι οποίες αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερα επιτυχείς. 

Ειδικότερα αναφέρονται: α) το Πρόγραμμα «Acceder» της Ισπανίας με ποσοστό επιτυχίας σε 

μόνιμες θέσεις εργασίας για τους Ρομά 26,67%, β) η περίπτωση της Βουλγαρίας με πολύ υψηλό 

ποσοστό της τάξης του 39,9% για τους Ρομά που εντάσσονται στην απασχόληση μετά τη συμμετοχή 

τους σε προγράμματα ενεργητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας και γ) η περίπτωση της 

Ουγγαρίας όπου το αντίστοιχο ποσοστό επιτυχούς πρόσβασης των Ρομά στην απασχόληση είναι 

32%.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου ότι δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία, καθώς 

δεν έχουν υλοποιηθεί σχετικές δράσεις από τα ΠΕΠ στις Ελληνικές Περιφέρειες την ΠΠ 2014-2020, 

σε συνάρτηση και με τις ιδιαιτερότητες της πληθυσμιακής ομάδας των ωφελούμενων, τίθεται ως 

στόχος ένα χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας, της τάξης του 25% της εκροής. Έτσι, η τιμή στόχος για 

το 2029 ορίζεται σε 100 άτομα (0,25 * 400). 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αφορούν 

στην ωρίμανση των έργων, καθώς και στις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την ομάδα στόχο των 

Ρομά.  

2.5.5.1.2. Κατηγορία Δράσης : 2) Υποστήριξη των Ρομά για βελτίωση συνθηκών διαβίωσης (Ομάδες 

διαχείρισης χώρων μετεγκατάστασης και Βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης). 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις υποστήριξης των Ρομά για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής 

τους (Ομάδες διαχείρισης χώρων μετεγκατάστασης και Βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης), ώστε να 

καταστεί εφικτό ο πληθυσμός Ρομά σταδιακά να ενταχθεί πλήρως στον ευρύτερο αστικό και 

κοινωνικό ιστό. Ειδικότερα, αφορά στην χρηματοδότηση των δικαιούχων για τη σύσταση και 

λειτουργία της «Ομάδας Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης» στο πλαίσιο της δημιουργίας υποδομών 

ατομικής υγιεινής και δράσεων περιβαλλοντικής υγιεινής και παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών για 

3 έτη για την επίτευξη του στόχου της πρόσβασης ειδικών κοινωνικών ομάδων σε αγαθά κοινής 

ωφέλειας και την διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης.  

Η δημιουργία και λειτουργία Ομάδων για τη Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης αφορά σε περιοχές 

Τύπου Ι «Άκρως υποβαθμισμένες περιοχές» έως ότου αναπτυχθούν Οργανωμένοι Χώροι 

Μετεγκατάστασης ή και διασποράς στον αστικό ιστό και περιοχές Τύπου ΙΙ «Μικτός καταυλισμός» 

έως ότου ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις ολοκλήρωσης βασικών υποδομών και αντικατάστασης των 

παραπηγμάτων.  

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται δαπάνες λειτουργίας των Ομάδων Βελτίωσης Συνθηκών 

Διαβίωσης για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως αυτές θα έχουν προσδιοριστεί στην 

εξειδίκευση της δράσης στην ΠΠ 2014-2020 και οι οποίες περιλαμβάνουν : α) άμεσες δαπάνες 
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προσωπικού, δηλαδή συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης και συμβάσεις 

έργου, οι οποίες (συμβάσεις έργου) αφορούν σε φυσικά πρόσωπα για την παροχή συγκεκριμένων 

υπηρεσιών και μόνο και β) λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης όπως προμήθεια αγαθών, 

γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, συμβάσεις 

παροχής υπηρεσιών για μυοκτονίες, χαλικοστρώσεις, δαπάνες δημοσιότητας, κ.λ. π. 

Επίσης στον προϋπολογισμό της δράσης συμπεριλαμβάνεται η τυχόν αγορά και εγκατάσταση 

προκατασκευασμένων οικίσκων (σε περίπτωση που απαιτηθεί), τα πλυντήρια -στεγνωτήρια ή/και η 

κατασκευή δεξαμενών πλύσης ιματισμού με στέγαστρα, κ.α. 
 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

154: Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι Ρομά, στην 

εκπαίδευση και την απασχόληση και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 2.000.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 1.700.000€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

ΕΕCO18 αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει με την εκτίμηση ότι από τους 8 Δήμους της Π-ΑΜΘ που έχουν 

παραρτήματα Ρομά στα Κέντρα Κοινότητας, οι 4 Δήμοι θα υλοποιήσουν σχετικά προγράμματα οι 

οποίοι περιλαμβάνουν οικισμούς με αντίστοιχες ανάγκες. 

Η τιμή στόχου υπολογίστηκε εκτιμώντας τις δυσκολίες υλοποίησης τέτοιων δράσεων δεδομένων 

των ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζει η ομάδα στόχος των Ρομά. Το ορόσημο για το 2024 ορίζεται σε 1 

Δήμο και αφορά εκείνον που θα είναι πιο ώριμος από τους υπόλοιπους για να ξεκινήσει την 

υλοποίηση της δράσης ως το τέλος του 2024.     

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR 794 Ωφελούμενοι Ρομά από προγράμματα βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης 

Η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει από την εκτίμηση του δείκτη εκροής και το μέσο σχετικό 

πληθυσμό εκάστου Δήμου. Επιπλέον, ο υπολογισμός της τιμής στόχου λαμβάνει υπόψη και 

στηρίζεται στον σχεδιασμό που έγινε κατά την προηγούμενη περίοδο στην Π-ΑΜΘ και την έκδοση 

αντίστοιχης πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης ΑΜΘ74 3636/11-04-2019) προς Δήμους και φορείς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   

Στο πλαίσιο αυτό και εκτιμώντας τις δυσκολίες υλοποίησης τέτοιων δράσεων δεδομένων των 

ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζει η ομάδα στόχος των Ρομά τίθεται τιμή στόχος τα 2.500 άτομα που 

αποτελούν πληθυσμό Ρομά σε οικισμούς Τύπου Ι και ΙΙ. Τίθεται μηδενική τιμή βάσης, καθώς για την 

εν λόγω ομάδα στόχου όπως προαναφέρθηκε δεν υλοποιήθηκαν παρόμοιες δράσεις τόσο από το 

ΠΕΠ ΑΜΘ, όσο και από κανένα άλλο ΠΕΠ την ΠΠ 2014-2020. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αφορούν 

στη δυσκολία υλοποίησης σχετικών δράσεων δεδομένου ότι δεν έχει επιτευχθεί κάτι ανάλογο ως 

τώρα. Τούτο συνεκτιμήθηκε και αποτυπώνεται στη μηδενική τιμή για το 2024.   
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2.5.6 Ειδικός Στόχος 4ια Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες 

και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την 

πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο, 

συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων 

κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην κοινωνική 

προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της 

προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και 

της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών 

μακροχρόνιας περίθαλψης 

2.5.6.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.5.6.1.2 Κατηγορία Δράσης: 1)Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση. 
 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση αφορά στην υποστήριξη ή και δημιουργία Μονάδων Προσβασιμότητας σε κάθε ΑΕΙ στο 

πλαίσιο των πολιτικών για την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ και άλλες ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό) και της έγκαιρης 

ολοκλήρωσης των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

150: Στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των υποδομών) 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 2.000.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 1.700.000€ 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO805 Αριθμός δομών για την ένταξη φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (μονάδα μέτρησης : Αριθμός φορέων/οντοτήτων) 

Η τιμή βάσης σύμφωνα με το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη είναι μηδενική, ενώ η τιμή στόχος ορίζεται 

σε δύο (2) φορείς, ήτοι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος 

και ειδικότερα τα παραρτήματά του σε Δράμα, Καβάλα και Διδυμότειχο.   

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR805 Αριθμός ωφελουμένων φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(μονάδα μέτρησης: Αριθμός ατόμων) 

Για την τιμή αναφοράς λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών δράσεων που υλοποιήθηκαν από το 

ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ειδικότερα, κατά την τετραετία 

2018-2022, 82 φοιτητές με σωματική, ψυχική αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έλαβαν 

εξατομικευμένη στήριξη από τη Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δ.Π.Θ στο πλαίσιο 

της Πράξης με MIS5049108. Λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή για αντίστοιχα δεδομένα στο 

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, η τιμή αναφοράς ορίζεται σε 150 άτομα.  
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Η τιμή στόχος του 2029 υπολογίζεται για την υλοποίηση της δράσης «Υποστήριξη παρεμβάσεων 

ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση» για 

διάστημα τριών ετών και μέσω του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου Ελλάδος. Στην νέα περίοδο εκτιμάται διεύρυνση των ωφελούμενων και μια αύξηση 

περίπου 30%. Έτσι, η τιμή στόχος ορίζεται σε 200 άτομα.  

 

2.5.6.1.1 Κατηγορία Δράσης: 2) Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην 

προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων 

με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης («νέα εναρμόνιση»). 
 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση παιδιών σε ανάγκη. Σκοπός 

είναι η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, (η Περιφέρεια έχει τα υψηλότερα ποσοστά στη 

Χώρα), και η εξοικείωση τους με τη σχολική ζωή, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 

εκπαίδευση των βαθμίδων που ακολουθούν. Η δράση θα υλοποιηθεί «ενιαία» ως προς τους 

παρόχους, στο πρώτο έτος 2022-2023, δηλαδή ως πρόγραμμα βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Θα εκπονηθεί μελέτη για το διαχωρισμό των προσφερόμενων στα 

παιδιά σε ανάγκη υπηρεσιών στις επόμενες σχολικές περιόδους, ώστε να υπάρχει ομαλή μετάβαση 

στο νέο σχήμα εκάστης παρέμβασης. Κριτήριο επιλογής θα αποτελεί η ένταση της φτώχειας των 

παιδιών βάσει του δείκτη EU SILC, με ιδιαίτερη έμφαση σε παιδιά ιδίως  μονογονεϊκών ή πολυμελών 

οικογενειών, παιδιά ΑμεΑ, παιδιών και παιδιών ΑμεΑ σε αναδοχή. Η δράση εντάσσεται στο 

ευρύτερο πλαίσιο ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών προς το παιδί, το οποίο συνιστά το 

Πρόγραμμα ¨Κυψέλη¨. 

 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

148: Στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (εξαιρουμένων των υποδομών) 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 32.476.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 27.604.600€ 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO792 Αριθμός ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και δημιουργικής 

απασχόλησης  

Η στοχοθέτηση του δείκτη θα γίνει αρχικά με βάση τα δεδομένα της τρέχουσας Προγραμματικής 

Περιόδου και θα αφορά τον κύκλο 2022-2023. Μετά τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου εφαρμογής 

της δράσης, ο δείκτης θα επαναστοχοθετηθεί με νέες παραδοχές. 

 
Η στοχοθέτηση του δείκτη ο οποίος μετρά ωφελούμενα παιδιά γίνεται με βάση την πορεία 
υλοποίησης της δράσης στο πλαίσιο της περιόδου 2014-2020. Με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ από 
τις Δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης του Κύκλου 2021-2022 προκύπτουν τα κάτωθι :   
 
Η συνολική δημόσια δαπάνη του κύκλου 2021-2022 για τις Δομές πλην ΑμεΑ ανέρχεται σε  
7.688.973,89€ (88% της συνολικής ΔΔ) και για τις Δομές ΑμεΑ σε 1.048.180,23€ (12% της συνολικής 
ΔΔ).  
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Το σύνολο των ωφελούμενων του κύκλου 2021-2022 ανέρχεται σε 3.460 άτομα για τις Δομές πλην 

ΑμεΑ  και σε 231 άτομα για τις Δομές ΑμεΑ.  

Το μοναδιαίο κόστος του κύκλου 2021-2022 διαμορφώνεται για τις Δομές πλην ΑμεΑ στα 2.222€ 

(7.688.973,89/3.460) ενώ για τις Δομές ΑμεΑ στα 4.538€ (1.048.180,23/231).  

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 μέσω του Προγράμματος της Π-ΑΜΘ 

προβλέπεται για την Δράση «Νέα Εναρμόνιση» προϋπολογισμός ύψους 32.476.000€ 

Για τον υπολογισμό αναφέρονται οι κάτωθι παραδοχές που αφορούν στον Κύκλο 2022-2023: 

α) η δράση θα υλοποιηθεί «ενιαία» ως προς τους παρόχους, στο πρώτο έτος 2022-2023, δηλαδή ως 

πρόγραμμα βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών /ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. 

β) το μοναδιαίο κόστος παραμένει σταθερό στο ύψος της αξίας συμμετοχής των παιδιών στην 

αντίστοιχη δράση της ΠΠ 2014-2020 (και του κύκλου 2021-2022). 

γ) Η Δημόσια Δαπάνη της δράσης κατανέμεται στις επιμέρους Δομές με την αναλογία του Κύκλου 

2021-2022, δηλαδή : 1) Δομές πλην ΑμεΑ : 28.578.880€ και 2) Δομές ΑμεΑ: 3.879.120€ 

Η τιμή 13.717 του δείκτη εκροής PSΟ792 ανά τύπο Δομών υπολογίζεται με βάση τα διαθέσιμα  

στοιχεία υλοποίησης της δράσης της «εναρμόνισης» του έτους 2021, ως ακολούθως:  

- Δομές πλην ΑμεΑ  = 12.862 άτομα (28.578.880€/2.222€) -88% 

- Δομές ΑμεΑ = 855 άτομα (4.236.000€/4.538€) – 12 % 

Συνεπώς, η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται ίση με 13.717 άτομα (12.862+855) και ορίζεται 

ίση με 13.500 άτομα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η δράση θα υλοποιηθεί για 3 έτη, ο ετήσιος 

αριθμός ληπτών voucher είναι 4.500 άτομα περίπου και τίθεται ως ορόσημο για το 2024 τιμή ίση με 

(2 x 4.500 = 9.000) ή 9.000 άτομα. 

Σημειώνεται ότι ο δείκτης θα επαναστοχοθετηθεί με ορίζοντα το έτος 2029 με βάση σαφέστερα 
δεδομένα του νέου πλαισίου εφαρμογής της δράσης (αναβαθμισμένες υπηρεσίες και 
προσαρμοσμένη αξία συμμετοχής).  
 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR792 Αριθμός παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές φροντίδας και δημιουργικής 

απασχόλησης  

Η στοχοθέτηση του δείκτη ο οποίος μετρά ωφελούμενα παιδιά γίνεται με βάση την πορεία 

υλοποίησης της δράσης στο πλαίσιο της περιόδου 2014-2020. Με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ από 

τις Δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης του Κύκλου 2021-2022 προκύπτουν τα κάτωθι :   

Η συνολική δημόσια δαπάνη του κύκλου 2021-2022 για τις Δομές πλην ΑμεΑ ανέρχεται 

σε  7.688.973,89€ (88% της συνολικής ΔΔ) και για τις Δομές ΑμεΑ σε 1.048.180,23€ (12% της 

συνολικής ΔΔ).  

Το σύνολο των ωφελούμενων παιδιών του κύκλου 2021-2022 ανέρχεται σε 4.632 άτομα για τις 

Δομές πλην ΑμεΑ  και σε 250 άτομα για τις Δομές ΑμεΑ.  
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Το μοναδιαίο κόστος του κύκλου 2021-2022 διαμορφώνεται για τις Δομές πλην ΑμεΑ στα 1.660€ 

(7.688.973,89/4.632) ενώ για τις Δομές ΑμεΑ στα 4.193€ (1.048.180,23/250).  

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 μέσω του Προγράμματος της Π-ΑΜΘ 

προβλέπεται για την Δράση «Νέα Εναρμόνιση» προϋπολογισμός ύψους 32.476.000€ 

Για τον υπολογισμό της τιμής βάσης /αναφοράς αναφέρονται οι κάτωθι παραδοχές που αφορούν 

στον Κύκλο 2022-2023: 

α) η δράση θα υλοποιηθεί «ενιαία» ως προς τους παρόχους, στο πρώτο έτος 2022-2023, δηλαδή ως 

πρόγραμμα βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών /ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. 

β) το μοναδιαίο κόστος παραμένει σταθερό στο ύψος της αξίας συμμετοχής των παιδιών στην 

αντίστοιχη δράση της ΠΠ 2014-2020 (και του κύκλου 2021-2022). 

γ) Η Δημόσια Δαπάνη της δράσης κατανέμεται στις επιμέρους Δομές με την αναλογία του Κύκλου 

2021-2022, δηλαδή : 1) Δομές πλην ΑμεΑ : 28.578.880€ και 2) Δομές ΑμεΑ: 3.879.120€ 

Η  τιμή αναφοράς του δείκτη αποτελεσμάτων PSR792 (έτος αναφοράς 2021) ανά τύπο Δομών 

υπολογίζεται ως ακολούθως:  

- Δομές πλην ΑμεΑ  = 17.216 άτομα (28.578.880€/1.660€) 

- Δομές ΑμεΑ = 925 άτομα (3.879.120€/4.193€) 

Συνεπώς, η τιμή αναφοράς υπολογίζεται ίση με 18.141 άτομα (17.216+925) και τίθεται ίση με 

18.000 άτομα.  

Καθώς ο δείκτης PSR792, πέραν των πόρων που διατίθενται στην δράση, καθορίζεται αποκλειστικά 

από το ύψος της αξίας συμμετοχής, η τιμή αναφοράς ταυτίζεται με την τιμή στόχο.  

Σημειώνεται ότι ο δείκτης θα επαναστοχοθετηθεί με ορίζοντα το έτος 2029 με βάση σαφέστερα 

δεδομένα του νέου πλαισίου εφαρμογής της δράσης (αναβαθμισμένες υπηρεσίες και 

προσαρμοσμένη αξία συμμετοχής).  

 
 
 
 

2.5.6.1.2. Κατηγορία Δράσης: 3) Κέντρα Κοινότητας, 4) Δομές Παροχής Αγαθών 

συμπεριλαμβανομένων και των Δομών Σίτισης, 5) Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των 

γυναικών. 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας δράσης προβλέπεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που 

αφορούν σε Κέντρα Κοινότητας, Δομές Παροχής Αγαθών συμπεριλαμβανομένων και των Δομών 

Σίτισης, καθώς και Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών.  
 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

158: Μέτρα για την αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και 

προσιτές υπηρεσίες 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 28.586.318€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 24.298.370€ 
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO796 Αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται 

Κέντρα Κοινότητας  

Στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του συνόλου των 

Κέντρων Κοινότητας της περιόδου 2014 – 2020 (22 Κέντρα Κοινότητας) που υλοποιούνται από το 

ΠΕΠ ΑΜΘ. Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του 2021 της Π-ΑΜΘ για το ετήσιο πραγματικό κόστος 

λειτουργίας των υφιστάμενων Κέντρων Κοινότητας, εκτιμάται ως μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας 

94.000€ (2.069.542,92€ το έτος /22 Κέντρα Κοινότητας).  

Σημειώνεται ότι λόγω των βελτιωμένων/διευρυμένων υπηρεσιών που αναμένεται να παρέχουν τα 

επόμενα έτη λειτουργίας τους τα Κέντρα Κοινότητας, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Εγγύηση για το Παιδί, Στρατηγική Αποϊδρυματοποίησης, Μακροχρόνια 

Φροντίδα, κ.α.), θα αυξηθεί η προσφορά των υπηρεσιών και συνεπώς θα προκύψει ανάγκη αύξησης 

του προσωπικού. Επιπλέον, σχεδιάζεται η λειτουργία κινητών μονάδων στα Κέντρα Κοινότητας. Από 

τα προαναφερθέντα εκτιμάται μια σχετική αύξηση του κόστους λειτουργίας ύψους 30% συγκριτικά 

με την ΠΠ 2014-2020.   

 

Για την εκτίμηση του κόστους λαμβάνεται υπόψη το κόστος λειτουργίας της τρέχουσας περιόδου + 

το κόστος πρόσθετου προσωπικού αν δεν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες με τις τελευταίες προσλήψεις  

(όπου απαιτηθεί) + αύξηση του κατ’ αποκοπή % επί των άμεσων δαπανών προσωπικού από 20% σε 

30%  για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών σε εξοπλισμό, κόστος δράσεων, κλπ. 

 

Το κόστος λειτουργίας για τα 22 κέντρα κοινότητας για 7 έτη λειτουργίας με μέσο ετήσιο κόστος 

λειτουργίας 94.000€ *1,3 (30% αύξηση του κόστους λειτουργίας) ανέρχεται περίπου σε 19.000.000€. 

Το ορόσημο για το 2024 ταυτίζεται με την τιμή στόχο για το 2029, ήτοι 22 Κέντρα Κοινότητας.  

 

Δομές Σίτισης  

Στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των 5 Δομών 

Σίτισης της περιόδου 2014 – 2020 (Νευροκοπίου, Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Νέστου, Ιάσμου). 

Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του 2021 της Π-ΑΜΘ για το ετήσιο πραγματικό κόστος λειτουργίας 

των υφιστάμενων Δομών Σίτισης, εκτιμάται ως μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας μίας τέτοιας δομής 

τα 81.410€ (407.050,70€ το έτος /5 Δομές Σίτισης).  

 

Η εκτίμηση του κόστους για την ΠΠ 2021-2027 λαμβάνει υπόψη : το κόστος λειτουργίας της 

τρέχουσας περιόδου + το κόστος πρόσθετου προσωπικού σε περιπτώσεις που δεν έχουν καλυφθεί 

οι ανάγκες με τις τελευταίες προσλήψεις + αύξηση του κατ’ αποκοπή % επί των άμεσων δαπανών 

προσωπικού για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών από 20% σε 30% για την κάλυψη πρόσθετων 

αναγκών σε εξοπλισμό, κόστος δράσεων, κλπ.  

 

Ενδεικτικά, το κόστος λειτουργίας για 5 συνεχιζόμενες δομές για 7 έτη λειτουργίας με μέσο ετήσιο 

κόστος λειτουργίας 81.410€/δομή, ανέρχεται σε 2.849.350€.  

Το ορόσημο για το 2024 και η τιμή στόχος για το 2029 ταυτίζονται και ορίζονται σε 5 δομές.  

 

Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών   



110 

 

Στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των 3 Δομών 

καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών που υλοποιούνται την τρέχουσα περίοδο 

(Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Κομοτηνή). Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του 2021 της Π-ΑΜΘ για 

το ετήσιο πραγματικό κόστος λειτουργίας των υφιστάμενων Δομών, το μέσο ετήσιο κόστος 

λειτουργίας μίας τέτοιας δομής ανέρχεται σε 85.579€ (256.738,34 € το έτος/3 δομές). 

 

Η εκτίμηση του κόστους για την ΠΠ 2021-2027 λαμβάνει υπόψη : το κόστος λειτουργίας της 

τρέχουσας περιόδου + το κόστος πρόσθετου προσωπικού σε περιπτώσεις που δεν έχουν καλυφθεί 

οι ανάγκες με τις τελευταίες προσλήψεις + αύξηση του κατ’ αποκοπή % επί των άμεσων δαπανών 

προσωπικού για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών από 20% σε 30% για την κάλυψη πρόσθετων 

αναγκών σε εξοπλισμό, κόστος δράσεων, κλπ.  

 

Για τη λειτουργία 3 συνεχιζόμενων δομών για 7 έτη λειτουργίας με μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας 

85.579€ * 1,2 (20% αύξηση του κόστους λειτουργίας) απαιτούνται 2.156.590€.  

 

Στα παραπάνω προστίθεται και η λειτουργία υφιστάμενου ξενώνα για 7 έτη λειτουργίας με μέσο 

ετήσιο κόστος 150.314€ προσαυξημένο κατά 30%, ήτοι 1.367.857€. 

 

Το ορόσημο για το 2024 και η τιμή στόχος για το 2029 ταυτίζονται και ορίζονται σε 4 δομές. 

 

Συνολικά, ως ορόσημο για το 2024 και τιμή στόχος για το 2029 τίθενται 31 συνεχιζόμενες δομές (22 

Κέντρα Κοινότητας, 5 Δομές Σίτισης, 3 Συμβουλευτικές Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των 

γυναικών, 1 ξενώνας φιλοξενίας γυναικών).   

 

PSO807 Αριθμός νέων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται 

Στην νέα Προγραμματική Περίοδο και μέσω του Προγράμματος προβλέπεται να υλοποιηθούν ως το 

2029 πέντε (5) νέες κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα : 3 νέες δομές Σίτισης και 2 νέες 

συμβουλευτικές δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Το εκτιμώμενο κόστος των 

δομών σίτισης για 7 έτη λειτουργίας με μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας 81.410€ ανέρχεται σε  

1.709.610€ και αντίστοιχα το κόστος λειτουργίας των 2 νέων συμβουλευτικών δομών 

καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών για 7 έτη λειτουργίας με μέσο ετήσιο κόστος 

λειτουργίας 85.579€ ανέρχεται σε 1.198.106€.  

Συνολικά οι 5 νέες δομές απαιτούν προϋπολογισμό ύψους 2.907.716€.  

Το ορόσημο για το 2024 είναι μηδέν καθώς πρόκειται για νέες δομές.  

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR796 Aριθμός επωφελουμένων συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών 

Κέντρα Κοινότητας  

Η τιμή βάσης υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ AMΘ 2014-2020 (δείκτης 

05503) για τα Κέντρα Κοινότητας, σύμφωνα  με τα οποία, από τη λειτουργία των 22 αυτών δομών 

στο διάστημα 2017-2021 ωφελήθηκαν συνολικά 64.810 άτομα, ήτοι 535 /δομή /έτος.  

Η τιμή στόχος υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 για τα 

Κέντρα Κοινότητας, βάσει των οποίων ο μέσος ετήσιος αριθμός ωφελούμενων της ΠΠ 2014-2020  

ανά δομή ήταν 535 άτομα. Σημειώνεται ότι τα αναμενόμενα έτη λειτουργίας για την ΠΠ 2021-2027 
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θα είναι επτά (7) έτη. Επιπλέον, σημειώνεται μια πιθανή αύξηση της τάξης του 5% του αριθμού των 

ωφελούμενων λόγω των βελτιωμένων/διευρυμένων υπηρεσιών που αναμένεται να παρέχονται τα 

επόμενα χρόνια λειτουργίας τους.  

Η τιμή στόχος του 2029 υπολογίζεται ως εξής : 535 άτομα *22 δομές * 7 έτη λειτουργίας = 82.390 

άτομα + 5% αύξηση των ατόμων = 86.509 άτομα και ορίζεται σε 86.000 άτομα.  

 

Δομές Σίτισης  

Η τιμή βάσης υπολογίζεται σύμφωνα με στοιχεία του ΕΠ AMΘ 2014-2020 (δείκτης 05503) για τη 

λειτουργία των 5 Δομών Σίτισης στο διάστημα 2017-2021, βάσει των οποίων ωφελήθηκαν συνολικά 

1.100 άτομα (40 άτομα / δομή /έτος). 

Η τιμή στόχος υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 για τις 

Δομές Σίτισης, βάσει των οποίων ο μέσος ετήσιος αριθμός ωφελούμενων της ΠΠ 2014-2020 ήταν 40 

άτομα. Σημειώνεται ότι τα αναμενόμενα έτη λειτουργίας για την ΠΠ 2021-2027 θα είναι επτά (7).   

Συνεπώς, η τιμή στόχος του 2029 ορίζεται σε 1.400 άτομα (40 άτομα / δομή /έτος *5 δομές *7 έτη  

= 1.400). 

Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών   

Η τιμή βάσης υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ AMΘ 2014-2020 (δείκτης 

05503) για τις Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, σύμφωνα με τα οποία, από τη 

λειτουργία τριών συμβουλευτικών δομών στο διάστημα 2017-2021 ωφελήθηκαν συνολικά 1.831 

άτομα (110 άτομα/έτος/δομή) και από τον ξενώνα φιλοξενίας ωφελήθηκαν 140 άτομα (25 

άτομα/έτος). Επομένως συνολικά ωφελήθηκαν 1.971 άτομα.  

Η τιμή στόχος υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 για τις 

Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, βάσει των οποίων ο μέσος ετήσιος αριθμός 

ωφελούμενων της ΠΠ 2014-2020 ανά δομή ήταν 110 άτομα. Σημειώνεται ότι τα αναμενόμενα έτη 

λειτουργίας για την ΠΠ 2021-2027 θα είναι επτά (7) έτη.    

Συνεπώς, η τιμή στόχος του 2029 ορίζεται σε 2.310 άτομα (110 άτομα /δομή/έτος *3 δομές *7 έτη 

λειτουργίας = 2.310). 

Για τον ξενώνα φιλοξενίας υπολογίζονται 25 άτομα /έτος* 7 έτη λειτουργίας = 175 άτομα.  

Για το σύνολο των κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Σίτισης, Δομές Καταπολέμησης  

της βίας κατά των γυναικών και Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών) η τιμή στόχος για το 2029 

υπολογίζεται σε 89.885 άτομα (86.000 ΚΚ + 1.400 Σίτιση + 2.310 + 175) και ορίζεται ίση με 89.000 

άτομα.  

Αντίστοιχα, η τιμή βάσης ορίζεται σε 67.880 άτομα (64.810 + 1.100 + 1.971).  

PSR807 Aριθμός επωφελουμένων των νέων κοινωνικών δομών 

Στην νέα προγραμματική Περίοδο και μέσω του Προγράμματος προβλέπεται να πραγματοποιηθούν 

νέες κοινωνικές δομές προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στο σύνολο των Περιφερειακών 

Ενοτήτων της Περιφέρειας. Έτσι, για το σύνολο των νέων κοινωνικών δομών (3 Δομές Σίτισης, 2 

Συμβουλευτικές Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών) η τιμή στόχος για το 2029 

υπολογίζεται σε 2.380 άτομα (840 Σίτιση + 1.540  Δομές καταπολέμησης Βίας Γυναικών) και ορίζεται 

ίση με 2.300 άτομα και η τιμή βάσης, λαμβάνεται από τη λειτουργία των υφιστάμενων δομών ίση 

με 2.000 άτομα.  
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Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Στη στοχοθεσία ελήφθη υπόψη η πορεία υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων στο πλαίσιο της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και στη βάση αυτή καθορίστηκαν οι αντίστοιχες τιμές. 

Παράλληλα, ελήφθη υπόψη η δημιουργία νέων δομών για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών 

των ομάδων στόχων της Περιφέρειας, καθώς και η μελλοντική διεύρυνση/ συμπλήρωση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών των Κέντρων Κοινότητας. Λόγω των διευρυμένων υπηρεσιών εκτιμάται 

ότι θα απαιτηθεί πρόσθετο προσωπικό αφενός για να καλυφθεί το είδος των νέων υπηρεσιών και 

αφετέρου, η αυξημένη ζήτηση που θεωρείται ότι θα υπάρξει εξαιτίας των διευρυμένων υπηρεσιών. 

2.5.6.1.3. Κατηγορία Δράσης : 6) Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών 

κοινοτήτων (ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, ΣΥΔ ΑμεΑ, μετανάστες)   

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση στηρίζει την πολιτική αποϊδρυματοποίησης και μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα 

στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και περιλαμβάνει αρχικά: 

• Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-ΚΗΦΗ 

• Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας-ΚΔΗΦ 

• Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης-ΣΥΔ π.χ. για ΑμεΑ, μετανάστες 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

159: Μέτρα για την αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και 

τοπικών κοινοτήτων 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 17.000.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 14.450.000€ 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO796 Αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται 

Στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 προγραμματίζεται η συνέχιση του συνόλου των σχετικών 

δομών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, ήτοι 3 ΚΗΦΗ, 6 

ΣΥΔ και 2 ΚΕΔΗΦ.  

Ειδικότερα : 

ΚΗΦΗ 
Στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και μέσω του Προγράμματος προβλέπεται η συνέχιση της 

λειτουργίας των 3 υφιστάμενων ΚΗΦΗ της Περιφέρειας.  

Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του 2021 της Π-ΑΜΘ για το ετήσιο πραγματικό κόστος λειτουργίας 

των υφιστάμενων δομών, αναφέρεται ότι το μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας μίας τέτοιας δομής 

ανέρχεται σε 163.364,21€ (490.092,64€/3). 

  

Η εκτίμηση του κόστους για την ΠΠ 2021-2027 λαμβάνει υπόψη : το κόστος λειτουργίας της 

τρέχουσας περιόδου + το κόστος πρόσθετου προσωπικού αν δεν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες με τις 

τελευταίες προσλήψεις.  
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Ενδεικτικά, το κόστος λειτουργίας για 3 ΚΗΦΗ για 7 έτη λειτουργίας με μέσο ετήσιο κόστος 

λειτουργίας 163.364,21€ ανέρχεται σε 3,4εκ €.  

 

Το ορόσημο για το 2024 και η τιμή στόχος για το 2029 ταυτίζονται και αφορούν σε 3 υφιστάμενες 

δομές.  

 

ΣΥΔ  

Στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των 6 ΣΥΔ της 

Περιφέρειας.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του 2021 της Π-ΑΜΘ για το ετήσιο πραγματικό κόστος λειτουργίας 

των υφιστάμενων δομών, αναφέρεται ότι το μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας μίας τέτοιας δομής 

ανέρχεται σε 110.931€ (665.587,63€/ 6). 

  

Η εκτίμηση του κόστους για την ΠΠ 2021-2027 λαμβάνει υπόψη : το κόστος λειτουργίας της 

τρέχουσας περιόδου + το κόστος πρόσθετου προσωπικού  αν δεν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες με τις 

τελευταίες προσλήψεις. 

 

Ενδεικτικά, το κόστος λειτουργίας για τις 6 συνεχιζόμενες ΣΥΔ για 7 έτη λειτουργίας με μέσο ετήσιο 

κόστος λειτουργίας 110.931€, ανέρχεται σε περίπου 4,6 εκ €.  

 

Το ορόσημο για το 2024 ταυτίζεται με την τιμή στόχου για το 2029 και ορίζεται σε 6 υφιστάμενες 

δομές.   

 

ΚΕΔΗΦ  

Στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των 2 ΚΕΔΗΦ, της 

Περιφέρειας.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του 2021 της Π-ΑΜΘ για το ετήσιο πραγματικό κόστος λειτουργίας 

των υφιστάμενων δομών, αναφέρεται ότι το μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας μίας τέτοιας δομής 

ανέρχεται σε 233.200,00€ (466.400,00€/2). 

  

Η εκτίμηση του κόστους για την ΠΠ 2021-2027 λαμβάνει υπόψη : το κόστος λειτουργίας της 

τρέχουσας περιόδου + το κόστος πρόσθετου προσωπικού  αν δεν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες με τις 

τελευταίες προσλήψεις.  

 

Ενδεικτικά, το κόστος λειτουργίας για τα 2 συνεχιζόμενα ΚΕΔΗΦ για 7 έτη λειτουργίας με μέσο 

ετήσιο κόστος λειτουργίας 233.200,00€ ανέρχεται σε περίπου 3,2εκ €.  

 

Το ορόσημο για το 2024 ταυτίζεται με την τιμή στόχου για το 2029 και ορίζεται σε 2 συνεχιζόμενες 

δομές.   

 

Συνολικά, ως ορόσημο για το 2024 και τιμή στόχος για το 2029 τίθενται 11 συνεχιζόμενες 

κοινωνικές δομές, ήτοι : 3 ΚΗΦΗ, 6 ΣΥΔ, 2 ΚΕΔΗΦ. 

 

PSO807 Αριθμός νέων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται 
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Στην νέα Προγραμματική Περίοδο προβλέπεται η υλοποίηση νέων κοινωνικών δομών μέσω του 

Προγράμματος και τίθεται τιμή στόχος ως το 2029 οι πέντε (5) νέες κοινωνικές δομές, ήτοι 2 νέα 

ΚΗΦΗ, 2 νέες ΣΥΔ και 1 νέο ΚΕΔΗΦ, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες στο σύνολο των 

Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας. Η χωροθέτηση των νέων δομών θα διαμορφωθεί 

ανάλογα με τις προτάσεις των Δήμων στην σχετική πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής. 

Το ορόσημο για το 2024 είναι μηδέν, καθώς πρόκειται για την λειτουργία νέων δομών. 

Το εκτιμώμενο κόστος ανά κατηγορία δομής για 7 έτη λειτουργίας διαμορφώνεται ως κάτωθι: 

 
ΚΗΦΗ : 2.287.096€ (163.364€ μέσο ετήσιο κόστος * 7 έτη * 2 δομές)  
ΣΥΔ : 1.553.034€ (110.931€ μέσο ετήσιο κόστος * 7 έτη * 2 δομές) 
ΚΕΔΗΦ: 1.632.400€ (233.200€ μέσο ετήσιο κόστος * 7 έτη *1 δομή) 
 
Το συνολικό κόστος των νέων δομών ανέρχεται σε 5.472.530€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR796 Aριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών 

ΚΗΦΗ  

Η τιμή βάσης υπολογίζεται σύμφωνα με στοιχεία του ΕΠ AMΘ 2014-2020 (δείκτης 05503) για τη 

λειτουργία των 3 ΚΗΦΗ στο διάστημα 2017-2021, βάσει των οποίων ωφελήθηκαν συνολικά 82 

άτομα (5 άτομα/δομή/έτος). 

Η τιμή στόχος υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 για τα 3 

ΚΗΦΗ, βάσει των οποίων ο μέσος ετήσιος αριθμός ωφελούμενων ανά δομή ήταν 5 άτομα. 

Σημειώνεται ότι τα αναμενόμενα έτη λειτουργίας για την ΠΠ 2021-2027 θα είναι επτά (7) έτη.   

Συνεπώς, η τιμή στόχος για το 2029 είναι ίση με 105 άτομα (5 άτομα / δομή /έτος *5 δομές *7 έτη  

= 105). 

ΣΥΔ 

Οι ΣΥΔ είναι δομές Αποασυλοποίησης και Μακροχρόνιας Φροντίδας και όχι περιστασιακής 

εξυπηρέτησης. Ως εκ τούτου και με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία από την υλοποίηση στην 

προηγούμενη περίοδο, θεωρούμε ως τιμή του δείκτη μοναδικών ωφελουμένων το άθροισμα της 

δυναμικότητας των δομών.  

Οι υπάρχουσες δομές, οι οποίες θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους έχουν δυναμικότητα 27 ατόμων. 

Άρα στόχος για το 2029 τίθεται 27 άτομα και με μια μικρή αύξηση του 15% για να περιλάβουμε τις 

πιθανές αντικαταστάσεις μοναδικών ωφελούμενων ορίζεται τιμή στόχος για 7 έτη λειτουργίας τα 

30 άτομα.  

ΚΕΔΗΦ 

Η τιμή βάσης υπολογίζεται σύμφωνα με στοιχεία του ΕΠ AMΘ 2014-2020 (δείκτης 05503) για τη 

λειτουργία των 2 ΚΕΔΗΦ στο διάστημα 2019-2021, βάσει των οποίων ωφελήθηκαν συνολικά 76 

άτομα  (13 άτομα/ δομή/έτος). 

Η τιμή στόχος υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 για τα 2 

ΚΕΔΗΦ, βάσει των οποίων ο μέσος ετήσιος αριθμός ωφελούμενων ανά δομή ήταν 13 άτομα. 

Σημειώνεται ότι τα αναμενόμενα έτη λειτουργίας για την ΠΠ 2021-2027 θα είναι επτά (7) έτη.   
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Συνεπώς, τιμή στόχος για το 2029 ορίζονται τα 182 άτομα (13 άτομα / δομή /έτος *2 δομές *7 έτη  

= 182). 

Για το σύνολο των συνεχιζόμενων δομών, ορίζεται τιμή βάσης ίση με 185 άτομα και υπολογίζεται 

από το άθροισμα των ωφελούμενων όλων των παραπάνω δομών (82 + 27 + 76  = 185), ενώ τιμή 

στόχος για το 2029 υπολογίζεται ίση με 317 άτομα (105 + 30 + 182 = 317) και ορίζεται ίση με 300 

άτομα για να περιλάβουμε τις πιθανές αντικαταστάσεις μοναδικών ωφελούμενων. 

PSR807 Aριθμός επωφελουμένων των νέων κοινωνικών δομών 

ΚΗΦΗ  

Η τιμή στόχος υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 για τα 3 

ΚΗΦΗ, βάσει των οποίων ο μέσος ετήσιος αριθμός ωφελούμενων ανά δομή ήταν 5 άτομα. 

Σημειώνεται ότι τα αναμενόμενα έτη λειτουργίας για την ΠΠ 2021-2027 θα είναι επτά (7) έτη, και 

μέσω του ΠΕΠ ΑΜΘ 2021-2027 προβλέπεται να υλοποιηθούν 2 νέα ΚΗΦΗ.  Συνεπώς, η τιμή στόχος 

για το 2029 είναι ίση με 70 άτομα (5 άτομα / δομή /έτος *2 δομές *7 έτη  = 70). 

ΣΥΔ 

Οι 2 νέες δομές που προγραμματίζουμε θα είναι δυναμικότητας 6 ατόμων έκαστη, αριθμός που 

θεωρείται ιδανικός από σχετική μελέτη για τη βέλτιστη σχέση κόστους οφέλους. Άρα στόχος για το 

2029 τίθεται 12 και με μια μικρή αύξηση του 15% για να περιλάβουμε τις πιθανές αντικαταστάσεις 

μοναδικών ωφελούμενων ορίζεται τιμή στόχος για 7 έτη λειτουργίας τα 15 άτομα.  

ΚΕΔΗΦ 

Η τιμή στόχος υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 για τα 2 

ΚΕΔΗΦ, βάσει των οποίων ο μέσος ετήσιος αριθμός ωφελούμενων ανά δομή ήταν 13 άτομα. 

Σημειώνεται ότι τα αναμενόμενα έτη λειτουργίας για την ΠΠ 2021-2027 θα είναι επτά (7) έτη, και 

μέσω του ΠΕΠ ΑΜΘ 2021-2027 προβλέπεται να υλοποιηθεί 1 νέο ΚΕΔΗΦ.   

Συνεπώς, τιμή στόχος για το 2029 ορίζονται τα 91 άτομα (13 άτομα / δομή /έτος *1 δομές *7 έτη  = 

91). 

Για το σύνολο των νέων κοινωνικών δομών (ΚΗΦΗ, ΣΥΔ και ΚΕΔΗΦ) η τιμή στόχος για το 2029 

υπολογίζεται σε 176 άτομα (70 ΚΗΦΗ + 15 ΣΥΔ και 91 ΚΕΔΗΦ) και ορίζεται ίση με 150 άτομα και η 

τιμή βάσης, λαμβάνεται από τη λειτουργία των υφιστάμενων δομών ίση με 100 άτομα.  

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Στη στοχοθεσία των ορόσημων και των στόχων ελήφθη υπόψη η συνέχιση του συνόλου των δομών  

και η πορεία υλοποίησης τους στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, και στη βάση 

αυτή καθορίστηκαν οι αντίστοιχες τιμές της νέας Περιόδου 2021-2027.  

2.5.6.1.4. Κατηγορία Δράσης : 7) Ενίσχυση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 8) Ενίσχυση 

υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, 9) Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (αλκοόλ, 

ναρκωτικές ουσίες, νέες εξαρτητικές συμπεριφορές κ.α.), συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

πρόληψης, 10) Μονάδες για την προστασία εξαρτημένων και γονεϊκής στήριξης. 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η στοχοθέτηση των δεικτών εκροής και αποτελέσματος γίνεται λαμβάνοντας υπόψη: 

Α) Υφιστάμενες – συνεχιζόμενες για ένα έτος (2024) δομές ΠΦΥ – ΤΟΜΥ και ειδικότερα: 
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Πλήθος ΤΟΜΥ Ονομασία ΤΟΜΥ 

Ετήσιο εκτιμώμενο κόστος 

λειτουργίας για το έτος 2024 

(Δημόσια Δαπάνη) 

Ετήσιο εκτιμώμενο κόστος 

λειτουργίας για το έτος 2024 

(Κοινοτικής Συμμετοχή 35,7%) 

1 1η ΤΟΜΥ Δήμου Καβάλας 231.991 82.821 

2 
1η ΤΟΜΥ Δήμου 

Αλεξανδρούπολης 
218.626 78.050 

3 1η ΤΟΜΥ Δήμου Κομοτηνής 245.116 87.506 

4 2η ΤΟΜΥ Δήμου Κομοτηνής 221.114 78.938 

5 1η ΤΟΜΥ Δήμου Ξάνθης 245.808 87.753 

 Σύνολο 1.162.655 415.068 

 

Β) Υφιστάμενες – συνεχιζόμενες για δύο έτη (2024 και 2025) δομές ΠΦΥ – ΤΟΜΥ και ειδικότερα: 

 

Πλήθος ΤΟΜΥ Ονομασία ΤΟΜΥ 

Εκτιμώμενο κόστος 

λειτουργίας για τα έτη 2024 

και 2025 

(Δημόσια Δαπάνη) 

Εκτιμώμενο κόστος 

λειτουργίας για τα έτη 2024 

και 2025 

(Κοινοτικής Συμμετοχή 35,7%) 

6 2η ΤΟΜΥ Δήμου Ξάνθης 308.954 110.297 

7 1η ΤΟΜΥ Δράμας 350.570 125.153 

 Σύνολο 659.524 235.450 

 

Γ) Νέες δομές ΤΟΜΥ (4 νέες δομές) 

Πλήθος ΤΟΜΥ Ονομασία ΤΟΜΥ 

Ετήσιο Εκτιμώμενο κόστος 

λειτουργίας 

(Δημόσια Δαπάνη) 

Ετήσιο Εκτιμώμενο κόστος 

λειτουργίας 

(Κοινοτικής Συμμετοχή 50,0%) 

11 4 νέες δομές 4 x 200.000 = 800.000 € 
4 x 200.000 = 800.000 € x 

50,0% = 400.000 € 

 Για 5 έτη λειτουργίας 5 x 800.000 = 4.000.000 € 5 x 400.000 = 2.000.000 € 

 

Συμπερασματικά για τη λειτουργία των ανωτέρω 11 δομών (ΤΟΜΥ) = 5 υφιστάμενες για έτος + 2 

υφιστάμενες για δύο έτη + 4 νέες δομές απαιτούνται 1.162.655 € + 659.524 + 4.000.000 =5.822.179 

€ Δημόσιας Δαπάνης ή 2.650.518 € Κοινοτικής Συμμετοχής. 

 

Επίσης σε ότι αφορά στην Ψυχική υγεία, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας 

προβλέπεται η ενίσχυση: 

 Δομή 
Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη 

1 Κέντρα Ημέρας/Κινητή Μονάδα (530.000 €) 530.000 

2 ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε. 410.000 

3 Κινητή Μονάδα για παιδιά & εφήβους (280.000 ) 280.000 

4 Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση (500.000 ) 500.000 

5 Ψυχογηριατρικό Ιατρείο 40.000 

6 Κέντρο Ημέρας (250.000 €) 250.000 

7 Ιατρείο Μνήμης (124.000 ) 124.000 
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8 
Κινητή Μονάδα Διακομιδής Ακούσιων νοσηλειών 

(192.200 €) 
192.200 

 Διαρκεια Συγχρηματοδοτησης 1 έτος 2.326.200 

 Διαρκεια Συγχρηματοδοτησης 3 έτη 6.978.600 

 

Άρα 8 δομές ψυχικής υγείας 

Προβλέπεται επίσης η λειτουργία 9 λειτουργία Κινητών Ομάδων Υγείας στο πλαίσιο του εθνικού 
σχεδιασμού που θα εξυπηρετούν δύσβατες / απομονωμένες περιοχές με ετήσιο κόστος λειτουργίας  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΟΜΥ 

Εκτιμώμενο συνολικό κόστος ΕΚΤ 

για 12 μήνες 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 9 2.295.162 

Σύνολο για 5 έτη λειτουργίας  11.475.811 

 

Συμπερασματικά, ο προϋπολογισμός των ανωτέρω δομών ανέρχεται σε 5.822.179€ (ΤΟΜΥ) + 

9.978.600€ (ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ) + 11.475.811€ (ΚΟΜΥ) = 24.276.590€ Δημόσιας Δαπάνης και 

 

2.650.518 (ΤΟΜΥ) + 10.419.810 (ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ)+ 5.852.664 (ΚΟΜΥ) = 18.336.767€ Κοινοτικής 

Συμμετοχής, καλύπτοντας έτσι και με την αναγκαία υπερδέσμευση τα Συσχετιζόμενα πεδία 

παρέμβασης: 

 

160: Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (εξαιρουμένων των υποδομών) 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 19.400.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 16.490.000€ 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών  

PSO801 Αριθμός συνεχιζόμενων δομών υγείας που υποστηρίζονται   

Στην νέα προγραμματική περίοδο θα συνεχίσει η λειτουργία των επτά (7) υφιστάμενων ΤΟΜΥ. 

Οπότε το ορόσημο και η τιμή στόχος ταυτίζονται και ορίζονται σε 7 δομές υγείας.     

 

PSO806 Αριθμός νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται   

Στην νέα προγραμματική περίοδο σχεδιάζεται να υποστηριχθούν μέσα από το Πρόγραμμα νέες 

δομές υγείας και συγκεκριμένα: 4 ΤΟΜΥ, 8 ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 9 ΚΟΜΥ = 21 νέες δομές. 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη δυσκολίες στην υλοποίησή τους (ειδικά στο πεδίο της ψυχικής υγείας – 

και με την εμπειρία της περιόδου 14-20), τίθεται ως τιμή στόχου για το 2029, 15 νέες δομές . Το 

ορόσημο για το 2024 είναι μηδέν, καθώς πρόκειται για νέες δομές.  

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR801 Αριθμός επωφελούμενων των συνεχιζόμενων δομών υγείας 

Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων στο πλαίσιο της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, συμπεριλαμβανομένων και των δομών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας εκτιμήθηκαν η τιμή βάσης και ο στόχος για το 2029 και ισούται με: 
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ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ για το 2019 18.802 ΜΕ 6 ΤΟΜΥ και 3.625 για το 2020 με 7 ΤΟΜΥ Μοναδικοί 

Ωφελούμενοι συνολικά (και όχι κάτω των ορίων της φτώχειας) = 22.427 άτομα που είναι και η τιμή 

βάσης / αναφοράς τίθεται ίση με 22.400 άτομα και ταυτίζεται με την τιμή στόχο για το 2029.  

PSR806 Αριθμός επωφελούμενων των νέων δομών υγείας 

Ο δείκτης δεν στοχοθετείται στην παρούσα φάση καθώς δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα με βάση τα 

οποία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε σχετικά ασφαλής εκτίμηση του αριθμού των ωφελουμένων από 

τις ΚΟΜΥ, τις νέες δομές ΨΥ. Η τιμή στόχου για τον αριθμό ωφελουμένων σε όλες τις νέες δομές 

υγείας θα συμπληρωθεί στην αναθεώρηση των προγραμμάτων, αφού έχουν συμφωνηθεί με την 

Επιτελική Υγείας οι παραδοχές εκτίμησης τιμών και μέτρησης του δείκτη για κάθε είδος δομών. Η 

τιμή στόχου για τον αριθμό ωφελουμένων σε όλες τις νέες δομές υγείας θα συμπληρωθεί στην 

αναθεώρηση των προγραμμάτων, αφού έχουν συμφωνηθεί με την Επιτελική Υγείας οι παραδοχές 

εκτίμησης τιμών και μέτρησης του δείκτη για κάθε είδος δομών. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ΕΣ ια προβλέπεται στο Πρόγραμμα προϋπολογισμός ύψους 5,824 

εκ. ευρώ για δράσεις όπως πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού ατόμων 

με αναπηρία, ηλικιωμένων, κ.α., ανάπτυξη ξενώνων άμεσης υποδοχής και βραχείας φιλοξενίας 

προς αναδοχή για τις οποίες στην παρούσα φάση δεν ορίζονται δείκτες εκροών και 

αποτελέσματος.  

Στην αναθεώρηση των περιφερειακών, όταν θα υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, θα 

συμπεριληφθούν και δείκτες για την δράση του προσωπικού βοηθού. 

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Για την εκτίμηση των τιμών των ορόσημων και των στόχων ελήφθησαν υπόψη αφενός η συνέχιση 

όλων των δομών υγείας της Περιόδου 2014-2020 και αφετέρου, η πορεία υλοποίησής τους. 

Δεδομένης της προγενέστερης εμπειρίας, εκτιμάται ότι δεν θα προκύψουν σημαντικοί παράγοντες 

οι οποίοι θα λειτουργήσουν αρνητικά στην επίτευξη των δεικτών.  
 

2.5.7 Ειδικός Στόχος 4ιβ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και 

των παιδιών 

2.5.7.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.5.7.1.1 Κατηγορία Δράσης : 1) Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση της 

παιδικής φτώχειας, 2) Υποστήριξη εφήβων σε υποβαθμισμένες περιοχές. 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Εγγύηση για το Παιδί» προβλέπεται να υλοποιηθούν ολοκληρωμένα 

σχέδια τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, καθώς και δράσεις για την 

υποστήριξη των εφήβων σε υποβαθμισμένες περιοχές.  

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

163: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 
Συνολική συνεισφορά: 4.492.552€ 
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Ενωσιακή συνεισφορά: 3.818.669€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO797 Αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί» 

Σύμφωνα με το από 20.10.2021 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΣΕΚΤ, εκτιμώνται:  

Α) 2 παρεμβάσεις π/υ 200.000 € έκαστη για 3 έτη, ήτοι 2 x 200.000 € = 400.000 € για την υποστήριξη 

εφήβων και το κόστος αναλύεται ως εξής : 

Για ομάδα 20 ατόμων για 3 έτη : μισθοδοσία 86.400€ (μερική απασχόληση 800€Χ36 μήνες Χ 3 άτομα) 

+ εξωτερικοί συνεργάτες 21.000€ (7.000€ Χ 3έτη) + δαπάνη δραστηριοτήτων 72.000€ (20 παιδιά Χ 

100€/μήνα Χ 36 μήνες) + 16.110 δαπάνες ευαισθητοποίησης / δικτύωσης (15% Χ αμοιβές 

προσωπικού και συνεργατών) = 195.510€ 

 

Β) Επίσης μέσω του Προγράμματος προβλέπονται 2 δομές π/υ 800.000€ έκαστη  = 1.600.000 € για 

3 έτη για την υλοποίηση δράσης τοπικής ολοκληρωμένης παρέμβασης για την προστασία των 

παιδιών και την καταπολέμηση της φτώχειας.  

Η κοστολόγηση ανά δομή που εκτιμάται να ωφελήσει 100 οικογένειες και 250 παιδιά αναλύεται ως 

εξής: 

Λειτουργία Δομής – Συμβουλευτική οικογενειών, παρακολούθηση και παραπομπές : σε 

συνεργασία με το ΚΚ / παραρτήματα καθώς και με τοπικούς φορείς κοινωνικής πολιτικής, 

πρωτοβάθμιας υγείας, εκπαίδευσης και δημοτικών αθλητικών / πολιτισμικών δραστηριοτήτων.   

Στελέχωση: 1 κοινωνικός Λειτουργός. 1 Ψυχολόγος, 1 Παιδαγωγός και 1 εξωτερικός συνεργάτης: 

1.500 Χ 3 Χ 36= 162.000 +1 εξ συν. 7.000 Χ 3 έτη = 21.000 = 183.000€  

Ενοίκιο και λειτουργικά, ευαισθητοποίηση/δικτυώσεις και συλλογικές δραστηριότητες 40%Χ 

άμεσες αμοιβές προσωπικού/συνεργατών (183.000 Χ40%) = 73.200€ 

Voucher (για συμμετοχή σε δραστηριότητες και εξόδους (πολιτισμικά / αθλητικά) κ.α 250 παιδιά Χ 

60€ Χ 36 μήνες = 540.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ (τριετίας) για τη Β Δράση: 796.200€ ανά δομή x 2 δομές = 1.600.000 € 

Σύνολο Α και Β δράσεων = 400.000 € +1.600.000 € = 2.000.000 € 

Στη βάση των παραπάνω τίθεται ορόσημο για το 2024 ένας (1) φορέας (ΟΤΑ α’ βαθμού, επικεφαλής 

εταιρικoύ σχήματος υλοποίησης των σχετικών πράξεων) και τιμή στόχος για το 2029 τέσσερις (4) 

φορείς.  

Το υπόλοιπο ποσό των 2,5 εκ ευρώ αφορά σε : 1) Άλλες δράσεις ενεργού ένταξης (όπως συμμετοχή 

σε αθλητισμό/πολιτισμό μειονεκτουσών ομάδων όπως ΑμΕΑ, παιδιά), 2) Ανάπτυξη παρεμβάσεων 

ενίσχυσης νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας / εφήβων υποβαθμισμένων περιοχών σε βιωματικά 

εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις και 3) Δομές αστέγων, δράσεις στεγαστικής συνδρομής για 

άτομα/οικογένειες που βρίσκονται σε αστεγία ή κίνδυνο αστεγίας που δεν ορίζονται στην παρούσα 

φάση δείκτες εκροών και αποτελέσματος.  

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR797 Aριθμός ωφελουμένων παιδιών από δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί» 

Σύμφωνα με το από 20.10.2021 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΣΕΚΤ, εκτιμώνται 2 παρεμβάσεις με 

ωφελούμενους 20 άτομα έκαστη για 3 έτη, ήτοι 40 άτομα. 
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Επίσης για 100 οικογένειες – 250 παιδιά ωφελούμενους, ήτοι για 2 παρεμβάσεις προκύπτουν 500 

ωφελούμενοι (2*250) για τη δράση τοπικής ολοκληρωμένης παρέμβασης για την προστασία των 

παιδιών και την καταπολέμηση της φτώχειας. 

Συνεπώς η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει από το άθροισμα των ωφελούμενων παιδιών ήτοι, 

500+40 = 540 παιδιά, ενώ η τιμή βάσης είναι μηδέν, καθώς δεν έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχες 

δράσεις κατά την ΠΠ 2014-2020.  

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάσει την επίτευξη των δεικτών είναι το γεγονός ότι δεν έχει 

υλοποιηθεί κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, συνεπώς δεν υπάρχει σχετική εμπειρία και επομένως να 

προκύψει καθυστέρηση ή/και δυσκολία στην υλοποίηση. Αυτό ελήφθη υπόψη και αποτυπώνεται 

στη μηδενική τιμή βάσης του 2024 του δείκτη αποτελεσμάτων και στο χαμηλό ορόσημο του 2024 

στο δείκτη εκροών.     

 

2.6 Προτεραιότητα 5 Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Π-ΑΜΘ 

2.6.1 Ειδικός Στόχος 5i Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 

οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, 

του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές 

2.6.1.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.6.1.1.1 Κατηγορία Δράσης: 1 Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση αφορά στην κατάρτιση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στις πόλεις που 

αποτελούν έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π-ΑΜΘ, ήτοι: Καβάλα, Δράμα, Κομοτηνή, Ξάνθη 

και Αλεξανδρούπολη με σκοπό μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων να 

αντιμετωπιστούν ποικίλα προβλήματα που έχουν προκύψει ως συνέπεια της οικονομικής ύφεσης 

και της υγειονομικής κρίσης (π.χ. ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, περιβαλλοντική 

υποβάθμιση, κ.α.). 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

165: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον 

τομέα του τουρισμού 

166: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών 

υπηρεσιών 

167: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικολογικού τουρισμού 

εκτός από τις περιοχές Natura 2000 

168: Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων 

170:  Βελτίωση  της  ικανότητας  των  αρχών  του  προγράμματος  και  των  φορέων  που  συνδέονται  

με  την  υλοποίηση  των Ταμείων 

016: Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις 

025: Εκκολαπτήριο επιχειρήσεων, υποστήριξη τεχνοβλαστών, παράγωγων επιχειρήσεων (spin outs) 

και νεοσύστατων επιχειρήσεων 
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045: Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, 

έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. 

058: Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και 

διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των 

συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το 

οικοσύστημα) 

067: Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, 

επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης 

077: Ποιότητα του αέρα και μέτρα μείωσης του θορύβου 

083: Υποδομές ποδηλασίας 

081: Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές 

122: Υποδομή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

127: Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 71.000.000€ 
Ενωσιακή συνεισφορά: 60.350.000€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO74 Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη 

εδαφική ανάπτυξη 

Η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει από το άθροισμα του πληθυσμού των 5 Αστικών Κέντρων της 

Π-ΑΜΘ, πρωτεύουσες Περιφερειακών Ενοτήτων, για τα οποία θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν 

ΣΒΑΑ, ήτοι 270.000 άτομα.  

To ορόσημο για το 2024 είναι μηδέν λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσθετο χρόνο που απαιτείται για 

την κατάρτιση και έγκριση των στρατηγικών (18 μήνες) και του χρόνου που απαιτείται για την 

ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων.  

 

RCO76 Ολοκληρωμένα έργα χωρικής ανάπτυξης 

To ορόσημο για το 2024 είναι μηδέν λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσθετο χρόνο που απαιτείται για 

την κατάρτιση και έγκριση των στρατηγικών (18 μήνες) και του χρόνου που απαιτείται για την 

ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων.  

Η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει με την εκτίμηση ότι ανά στρατηγική θα υλοποιηθούν 8 ως 10 

έργα, συνεπώς κατά μέσο όρο 9 έργα. Επομένως: 5 στρατηγικές ΒΑΑ*9 έργα/στρατηγική = 45 έργα.  

 

RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται 

To ορόσημο για το 2024 είναι μηδέν λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσθετο χρόνο που απαιτείται για 

την κατάρτιση και έγκριση των στρατηγικών (18 μήνες) και του χρόνου που απαιτείται για την 

ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων.  

H τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει από το σχεδιασμό για την ανάπτυξη πέντε (5) στρατηγικών 

ΒΑΑ. 
 

RCO58 Υποδομές για ποδηλασία που υποστηρίζονται 
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To ορόσημο για το 2024 είναι μηδέν λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσθετο χρόνο που απαιτείται για 

την κατάρτιση και έγκριση των στρατηγικών (18 μήνες) και του χρόνου που απαιτείται για την 

ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων.  

H τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει λαμβάνοντας ως μέσο κόστος 250.000€ ανά χιλιόμετρο και σε 
προϋπολογισμό 7εκ. ευρώ υπολογίζονται περίπου 28 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομου.  

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR998  Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης  

Εκτιμάται από την εμπειρία φορέων που συμμετείχαν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης την 

περίοδο 14-20. H τιμή βάσης είναι 15 (3 ΣΒΑΑ στην περίοδο 14-20 με 5 εταίρους έκαστος) και η τιμή 

στόχος για το 2029 εκτιμάται σε 25 (5 ΒΑΑ με 5 εταίρους έκαστο).   

 

RCR64 Ετήσιος αριθμός χρηστών των ειδικών υποδομών για ποδηλασία 

Η τιμή βάσης του δείκτη εκτιμάται ως ο ετήσιος αριθμός χρηστών των νέων υποδομών για το έτος 

πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και είναι μηδενική, καθώς οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν 

στο πλαίσιο των ΣΒΑΑ αφορούν νέα έργα. 

Η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει με την παραδοχή ότι υποδομές ποδηλατόδρομου θα 

πραγματοποιηθούν σε τρείς από τις πέντε πόλεις της Περιφέρειας και συγκεκριμένα σε Καβάλα, 

Αλεξανδρούπολη και Δράμα, καθώς συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατικών οχημάτων 

και συνεπώς μεγαλύτερη ανάγκη μείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου και των αερίων ρύπων. Στο 

πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι τις υποδομές για ποδηλασία που θα υλοποιηθούν και θα 

χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα θα χρησιμοποιεί περίπου το 5% του συνολικού πληθυσμού 

των τριών πόλεων (193.051 ο πληθυσμός βάσει της απογραφής 2021), ήτοι 9.652 χρήστες ανά έτος 

και ορίζεται ως στόχος οι 9.000 χρήστες/έτος.  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών:  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και οι οποίοι 

ελήφθησαν υπόψη αφορούν στον πρόσθετο χρόνο που απαιτείται για την κατάρτιση και έγκριση 

των στρατηγικών (18 μήνες), τον χρόνο για την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων, κλπ. Τα 

παραπάνω ελήφθησαν υπόψη και αποτυπώνονται στο μηδενικό ορόσημο, καθώς και στο σχετικά 

χαμηλό αριθμό έργων που εκτιμάται να ολοκληρωθούν, ανά στρατηγική ΒΑΑ.   

 

2.6.2 Ειδικός Στόχος 5ii Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 

οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής 

κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας, σε περιοχές πλην των αστικών 

2.6.2.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.6.2.1.1 Κατηγορία Δράσης : 1) Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

H δράση περιλαμβάνει δύο στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ):  Ειδικότερα, 

προβλέπεται η συνέχιση και επικαιροποίηση της ΟΧΕ «Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής 

Εγνατίας Οδού 2014-2020», καθώς μια δεύτερη ΟΧΕ, ήτοι ΟΧΕ Οροσειράς Ροδόπης και Ποταμού 

Νέστου της οποίας ο σχεδιασμός είχε προχωρήσει σημαντικά στο πλαίσιο της περιόδου 14-20. 
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Ωστόσο, οι έκτακτες συνθήκες λόγω της υγειονομικής κρίσης και η ανάγκη υλοποίησης δράσεων 

στήριξης της επιχειρηματικότητας και της υγείας, δεν επέτρεψαν την ενεργοποίησή της. Θα υπάρξει 

πρόσθετη διαβούλευση και επικαιροποίηση αναγκών και στρατηγικών κατευθύνσεων ώστε να 

ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα που τόσο η υγειονομική, όσο και η πρόσφατη ενεργειακή – νέα 

οικονομική κρίση διαμορφώνουν.  

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

165: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον 

τομέα του τουρισμού 

166: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών 

υπηρεσιών 

167: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικολογικού τουρισμού 

εκτός από τις περιοχές Natura 2000 

170: Βελτίωση  της  ικανότητας  των  αρχών  του  προγράμματος  και  των  φορέων  που  συνδέονται  

με  την  υλοποίηση  των Ταμείων 

168: Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων 

016: Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις 

045: Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, 

έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης 

058: Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και 

διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των 

συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το 

οικοσύστημα) 

059: Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και 

διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης 

καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) 

062: Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης 

και διανομής, μέτρα αύξησης της απόδοσης, παροχή πόσιμου νερού) 

064: Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης 

απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 

επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών) 

065: Συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων 

067: Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, 

επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης 

068: Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: επεξεργασία υπολειμματικών αποβλήτων 

078. Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000 

079: Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες 

και γαλάζιες υποδομές 

083: Υποδομές ποδηλασίας 

093: Άλλες ανακατασκευές και εκσυγχρονισμοί οδών (αυτοκινητοδρόμων, εθνικών, περιφερειακών 

ή τοπικών οδών) 

127: Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα 

130: Κινητά περιουσιακά στοιχεία στον τομέα της υγείας 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 



124 

 

Συνολική συνεισφορά:42.394.058€ 

Ενωσιακή συνεισφορά:36.034.949€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO74 Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη 

εδαφική ανάπτυξη 

Η τιμή στόχος για το 2029 εκτιμάται σε 60.000 άτομα και προκύπτει από τον πληθυσμό των 

περιοχών των 2 ΟΧΕ. To ορόσημο για το 2024 είναι μηδέν, λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσθετο χρόνο 

που απαιτείται για την κατάρτιση και έγκριση των στρατηγικών (18 μήνες) και του χρόνου που 

απαιτείται για την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων.  

RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται 

Το ορόσημο για το 2024 είναι μηδέν λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσθετο χρόνο που απαιτείται για 

την κατάρτιση και έγκριση των στρατηγικών (18 μήνες) και του χρόνου που απαιτείται για την 

ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων.  

Η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει από το γεγονός ότι προγραμματίζεται η υλοποίηση 2 

στρατηγικών ΟΧΕ, ήτοι: 1) ΟΧΕ Πολιτιστικής – Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού και 2) ΟΧΕ 

Οροσειράς Ροδόπης και Ποταμού Νέστου.  

RCO76 Ολοκληρωμένα έργα χωρικής ανάπτυξης 

Το ορόσημο για το 2024 είναι μηδέν, λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσθετο χρόνο που απαιτείται για 

την κατάρτιση και έγκριση των στρατηγικών (18 μήνες) και του χρόνου που απαιτείται για την 

ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων.  

Η τιμή στόχος για το 2029 προκύπτει με την εκτίμηση ότι ανά στρατηγική θα υλοποιηθούν 20 έργα, 

ήτοι : 2 στρατηγικές * 20 έργα = 40 έργα. 

RCO77 Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται 

Το ορόσημο για το 2024 είναι ένας χώρος, λαμβάνοντας υπόψη την επικαιροποίηση και συνέχιση 

της ΟΧΕ Τουριστικής - Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού. Η τιμή στόχος για το 2029 εκτιμάται 

σε εννιά χώρους δεδομένου ότι θα ωριμάσουν έργα από την ΟΧΕ Τουριστικής - Πολιτιστικής 

Διαδρομής Εγνατίας Οδού, ενώ θα προκύψουν έργα και στο πλαίσιο της ΟΧΕ Οροσειράς Ροδόπης 

και Ποταμού Νέστου.  
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR998  Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης  

Εκτιμάται από την εμπειρία φορέων που συμμετείχαν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης την 

περίοδο 14-20. H τιμή βάσης είναι 10 (1 – OXE πολιτιστικής – τουριστικής διαδρομής Εγνατίας Οδού 

και η τιμή στόχος για το 2029 εκτιμάται σε 20 φορείς (2 OXE x 10 φορείς έκαστη = 20).   

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών:  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων και οι οποίοι 

ελήφθησαν υπόψη, αφορούν στον πρόσθετο χρόνο που απαιτείται για την κατάρτιση και έγκριση 

των στρατηγικών (18 μήνες), τον χρόνο για την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων, την 

ικανότητα των δικαιούχων για υλοποίηση των έργων και στον βαθμό προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών αναγκαίων για την υλοποίηση των έργων. Τα παραπάνω ελήφθησαν υπόψη και 

αποτυπώνονται στο μηδενικό ορόσημο.   
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Ωστόσο, η εμπειρία της Περιόδου 2014-2020 οδήγησε στο σχεδιασμό μιας σειράς διορθωτικών 

μέτρων που η υλοποίησή τους αναμένεται να επηρεάσει θετικά την πορεία υλοποίησης των ΟΧΕ. 

Στην κατεύθυνση αυτή τίθεται η στοχοθεσία για υψηλό αριθμό ολοκληρωμένων έργων ανά 

στρατηγική ΌΧΕ, ήτοι 20 έργα/στρατηγική ΟΧΕ.   

 

2.7 Προτεραιότητα 6 Τεχνική Βοήθεια  

2.7.1 Ταμείο ΕΤΠΑ  

2.7.1.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.7.1.1.1 Κατηγορία Δράσης: Πληροφόρηση και επικοινωνία του Προγράμματος 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης περιλαμβάνει ενέργειες για την ενημέρωση, πληροφόρηση όλων των 

ομάδων στόχων του Προγράμματος. Ειδικότερα προβλέπεται η εκπόνηση Επικοινωνιακού Σχεδίου 

Δράσης και η υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας και προβολής για τις παρεμβάσεις που 

υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ.  

 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

179:Πληροφόρηση και επικοινωνία  

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 3.500.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά:2.975.000€ 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO697 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης 

Σύμφωνα και με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 προβλέπεται η εκπόνηση 

ενός (1) επικοινωνιακού σχεδίου δράσης ως το 2029. Το ορόσημο για το 2024 είναι 0 τέτοιο σχέδιο 

καθώς κρίνεται σκόπιμο το σχέδιο να ολοκληρωθεί προς το τέλος της προγραμματικής περιόδου. 

 

PSO696 Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής 

Ο δείκτης αφορά σε αριθμό ενεργειών που σχετίζονται με δράσεις επικοινωνίας και προβολής, όπως 

εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ημερίδες, συναντήσεις, έντυπο και 

οπτικοακουστικό υλικό, κ.α. 

Σύμφωνα και με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 προβλέπεται η υλοποίηση 

10 ενεργειών επικοινωνίας και προβολής το 2024 και ο στόχος για το 2029 είναι 30 ανάλογες 

ενέργειες. 

Στις ενέργειες επικοινωνίας και προβολής περιλαμβάνονται οι ενημερωτικές εκδηλώσεις στις 

Περιφερειακές Ενότητες και τους Δήμους των εμπλεκόμενων φορέων / δυνητικών δικαιούχων, η 

συμμετοχή σε εκθέσεις τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς, οι ενέργειες προβολής στα ΜΜΕ, κ.α. 

2.7.1.1.2 Κατηγορία Δράσης 1) Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο του 

Προγράμματος 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Προβλέπονται παρεμβάσεις που σχετίζονται με την προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και 

τον έλεγχο του Προγράμματος.    
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Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

180: Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 1.500.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 1.275.000€ 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO691 Έλεγχοι και επιθεωρήσεις  

Η εκτίμηση των τιμών ορόσημου και στόχου στηρίζεται στην εμπειρία της προηγούμενης 

προγραμματικής περιόδου. Έτσι, ορίζεται ορόσημο για το 2024 οι 50 έλεγχοι/επιθεωρήσεις και τιμή 

στόχος για το 2029 οι 400 έλεγχοι/επιθεωρήσεις. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ΔΤΔ 

συμπεριλαμβάνονται και οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από την Διαχειριστική Αρχή στις 

πράξεις του Προγράμματος.  

 

PSO693 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών 

Η τιμή στόχος για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 

εκτιμάται σε 25 συμβάσεις (4 συμβάσεις το έτος x 7 =28 συμβάσεις). Το ορόσημο του 2024 ορίζεται 

σε 5 συμβάσεις. 

Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών περιλαμβάνεται η εκπόνηση διαφόρων 

στρατηγικών μελετών / εμπειρογνωμοσυνών, εκθέσεων παρακολούθησης, η πραγματοποίηση των 

Επιτροπών Παρακολούθησης και των τεχνικών συναντήσεων εξέτασης της προόδου του 

προγράμματος τόσο με την ΕΕ όσο και με τις Εθνικές Αρχές, κ.α.  

 

 

 

 

2.7.1.1.3 Κατηγορία Δράσης : Αξιολόγηση, εκπόνηση μελετών και συλλογής δεδομένων  

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης πράξεων, της αξιολόγησης του Προγράμματος και των δράσεων θα 

απαιτηθούν ενέργειες όπως εκπόνηση μελετών, συλλογή δεδομένων, κλπ. οι οποίες θα προκύψουν 

μέσω προμηθειών σχετικών υπηρεσιών.   

 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 
181: Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 
Συνολική συνεισφορά: 1.989.393€ 
Ενωσιακή συνεισφορά: 1.690.984€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO693 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών 

Η τιμή στόχος για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
εκτιμάται σε είκοσι (20) συμβάσεις. Το ορόσημο για το 2024 ορίζεται σε πέντε (5) συμβάσεις.  
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Οι συμβάσεις αφορούν σε μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, συμβούλους τεχνικής υποστήριξης, 
αξιολογήσεις, διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων, κ.α. 

2.7.1.1.4 Κατηγορία Δράσης: 1) Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής, 2) Ενίσχυση της ικανότητας 

των φορέων και δικαιούχων του Προγράμματος, 3) Στήριξη κοινωνικών εταίρων και κοινωνίας των 

πολιτών, 4) Λειτουργία Περιφερειακής Δομής υποστήριξης της στρατηγικής RIS3. 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων αναφορικά με την υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής, 

την ενίσχυση της ικανότητας των φορέων και δικαιούχων του Προγράμματος και την στήριξη 

κοινωνικών εταίρων και κοινωνίας των πολιτών αλλά και η λειτουργία της περιφερειακής δομής 

υποστήριξης της στρατηγικής RIS3. Ζητούμενο αποτελεί η εξασφάλιση ωριμότητας δράσεων και η 

εύρυθμη υλοποίηση του Προγράμματος.  

 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 
182: Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων 
εταίρων 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 
Συνολική συνεισφορά: 1.000.000€ 
Ενωσιακή συνεισφορά: 850.000€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO692a Άτομα που εκπαιδεύτηκαν /καταρτίστηκαν στους Δικαιούχους 

Η τιμή στόχος για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 

εκτιμάται σε 80 άτομα. Το ορόσημο για το 2024 ορίζεται σε 45 άτομα.  

 

PSO692b Άτομα που εκπαιδεύτηκαν /καταρτίστηκαν εκτός Δικαιούχων 

Η τιμή στόχος για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 

εκτιμάται σε 20 άτομα. Το ορόσημο για το 2024 ορίζεται σε 5 άτομα.  

 

PSO694 Δικαιούχοι που υποστηρίζονται 

Αριθμός δικαιούχων που υποστηρίζονται, ανεξάρτητα από τον τύπο των δράσεων υποστήριξης τους. Το 

ορόσημο για το 2024 ισούται με την υποστήριξη πέντε (5) δικαιούχων, ενώ ο στόχος για το 2029 

ισούται με την υποστήριξη είκοσι (20) δικαιούχων.  

 

2.8 Προτεραιότητα 7 Τεχνική Βοήθεια  

2.8.1 Ταμείο ΕΚΤ+ 

2.8.1.1 Κατηγορίες Δράσεων 

2.8.1.1.1 Κατηγορία Δράσης: Πληροφόρηση και επικοινωνία του Προγράμματος 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης περιλαμβάνει ενέργειες για την ενημέρωση, πληροφόρηση όλων των 

ομάδων στόχων του Προγράμματος. Ειδικότερα προβλέπεται η εκπόνηση Επικοινωνιακού Σχεδίου 

Δράσης και η υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας και προβολής για τις παρεμβάσεις που 

υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+.  
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Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

179:Πληροφόρηση και επικοινωνία  

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 550.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 467.500€ 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO697 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης 

Σύμφωνα και με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 προβλέπεται η εκπόνηση 

ενός (1) επικοινωνιακού σχεδίου δράσης ως το 2029. Το ορόσημο για το 2024 είναι 0 τέτοιο σχέδιο 

καθώς κρίνεται σκόπιμο το σχέδιο να ολοκληρωθεί προς το τέλος της προγραμματικής περιόδου. 

 

PSO696 Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής 

Ο δείκτης αφορά σε αριθμό ενεργειών που σχετίζονται με δράσεις επικοινωνίας και προβολής, όπως 

εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ημερίδες, συναντήσεις, έντυπο και 

οπτικοακουστικό υλικό, κ.α. 

Σύμφωνα και με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 προβλέπεται ως ορόσημο 

για το 2024 η υλοποίηση 3 ενεργειών επικοινωνίας και προβολής, ενώ ο στόχος για το 2029 είναι 

10 ανάλογες ενέργειες.  

2.8.1.1.2 Κατηγορία Δράσης: 1) Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και ελέγχου του 

Προγράμματος 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Προβλέπονται παρεμβάσεις που σχετίζονται με την προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και 

τον έλεγχο του Προγράμματος,.    

 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

180: Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 600.000€ 

Ενωσιακή συνεισφορά: 510.000€ 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO691 Έλεγχοι και επιθεωρήσεις  

Η εκτίμηση των τιμών ορόσημου και στόχου στηρίζεται στην εμπειρία της προηγούμενης 

προγραμματικής περιόδου. Έτσι, ορίζεται ορόσημο για το 2024 οι 10 έλεγχοι/επιθεωρήσεις και τιμή 

στόχος για το 2029 οι 100 έλεγχοι/επιθεωρήσεις. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ΔΤΔ 

συμπεριλαμβάνονται και οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από την Διαχειριστική Αρχή στις 

πράξεις του Προγράμματος.  

 

PSO693 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών 

Η τιμή στόχος για το 2029 σύμφωνα και με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 

εκτιμάται σε 4 συμβάσεις. Το ορόσημο για το 2024 ορίζεται σε 2 συμβάσεις.   

Οι συμβάσεις αφορούν σε μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, συμβούλους τεχνικής υποστήριξης, 
αξιολογήσεις, διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων, κ.α. 
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2.8.1.1.3 Κατηγορία Δράσης: Αξιολόγηση, εκπόνηση μελετών και συλλογής δεδομένων  

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης πράξεων, της αξιολόγησης του Προγράμματος και των δράσεων θα 

απαιτηθούν ενέργειες όπως εκπόνηση μελετών, συλλογή δεδομένων, κλπ. οι οποίες θα προκύψουν 

μέσω προμηθειών σχετικών υπηρεσιών.   

 

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 
181: Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 
Συνολική συνεισφορά: 643.235€ 
Ενωσιακή συνεισφορά: 546.750€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO693 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών 

Τίθεται ορόσημο για το 2024 μία σύμβαση και αντίστοιχα η τιμή στόχος για το 2029  ορίζεται σε 5 
συμβάσεις.  

 

2.8.1.1.4 Κατηγορία Δράσης:  1) Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής, 2) Ενίσχυση της ικανότητας 

των φορέων και δικαιούχων του Προγράμματος, 3) Στήριξη κοινωνικών εταίρων και κοινωνίας των 

πολιτών, 4) Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας 

 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων αναφορικά με την υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής, 

την ενίσχυση της ικανότητας των φορέων και δικαιούχων του Προγράμματος και την στήριξη 

κοινωνικών εταίρων και κοινωνίας των πολιτών αλλά και τη λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού 

Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας. Ζητούμενο αποτελεί η εξασφάλιση ωριμότητας δράσεων 

και η εύρυθμη υλοποίηση του Προγράμματος.  

Συσχετιζόμενα πεδία παρέμβασης: 

182: Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων 
εταίρων 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Συνολική συνεισφορά: 450.000€ 
Ενωσιακή συνεισφορά: 382.500€ 
 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO692a Άτομα που εκπαιδεύτηκαν /καταρτίστηκαν στους Δικαιούχους 

Η τιμή στόχος για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 

εκτιμάται σε 80 άτομα. Το ορόσημο για το 2024 ορίζεται σε 45 άτομα.  

 

PSO692b Άτομα που εκπαιδεύτηκαν /καταρτίστηκαν εκτός Δικαιούχων 
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Η τιμή στόχος για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 

εκτιμάται σε 20 άτομα. Το ορόσημο για το 2024 ορίζεται σε 5 άτομα.  

 

PSO694 Δικαιούχοι που υποστηρίζονται 

Το ορόσημο για το 2024 ισούται με την υποστήριξη δύο (2) δικαιούχων, ενώ ο στόχος για το 2029 

ισούται με την υποστήριξη πέντε (5) δικαιούχων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κοινοί και ειδικοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του Προγράμματος 

Προτεραιότητα 
Στόχος           

Πολιτικής 
Ταμείο 

Ειδικός                  
Στόχος 

Κατηγορία Δράσης Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες 
 Εκροών 

Δείκτες  
Αποτελεσμάτων 

Δείκτες ΕΤΠΑ/ ΤΣ/ ΤΔΜ (δράσεις τύπου ΕΤΠΑ) 

1 ΣΠ 1 ΕΤΠΑ 

1i 

Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεών τους 
στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και για τη 

συνεργασία τους με ερευνητικούς / ακαδημαϊκούς φορείς. 
  

α)Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις της Π-ΑΜΘ (μικρές και 
μεσαίες), β) Δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα 

τα οποία ασκούν εφαρμοσμένη και στοχευμένη έρευνα στους 
τομείς προτεραιότητας της RIS3. 

Ωφελούμενοι θα είναι οι επιχειρήσεις και τα δημόσια ακαδημαϊκά 
ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα της Π-ΑΜΘ 

RCO01 

RCR02 
RCR03  

RCO02 

RCΟ10 

1ii 
Δράσεις Ψηφιοποίησης (Δημόσιων, Πολιτιστικών, 

Κοινωνικών, κ.ά., Φορέων). 

α) Οργανισμοί και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ 
βαθμού, ΝΠΔΔ, πολιτιστικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, φορείς 
δημόσιας υγείας, β) Κάτοικοι, επιχειρήσεις και επισκέπτες της Π-

ΑΜΘ. Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι, οι επιχειρήσεις και οι 
επισκέπτες της Π-ΑΜΘ. 

RCO14 RCR11 

1iii 

1) Ενίσχυση υφιστάμενων και ίδρυση επιχειρήσεων κατά 
προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3, 2) Ενίσχυση 

της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και στήριξη των 
εξαγωγών κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής 

RIS3 

α) Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις (πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες), β) Δημόσιοι φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας 

συμπεριλαμβανομένων επιμελητηρίων, επαγγελματικών ενώσεων 
κλπ. και γ) ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα. 

Ωφελούμενοι θα είναι οι επιχειρήσεις  

RCO01 

RCR01 
RCR02  

RCO02 

RCO05 

Ανάπτυξη/ αναβάθμιση μηχανισμών και δομών στήριξης  
επιχειρήσεων 

RCO15 RCR18 

2 ΣΠ 2 ΕΤΠΑ 

2i 

1) Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά 
κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας σε τομείς 

όπως υγεία, εκπαίδευση, αθλητισμός, πολιτισμός, δημόσια 
διοίκηση και αυτοδιοίκηση κ.α. 

ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των Νομικών τους 
Προσώπων και των οργανισμών τους (ΔΕΥΑ, Μουσεία κ.α.), ΝΠΔΔ 

και ΝΠΙΔ που διαθέτουν κτιριακές υποδομές στην Περιφέρεια 
(υγεία, πολιτισμός, αθλητισμός). Ωφελούμενοι θα είναι δημόσιοι 

φορείς. 

RCO19 
RCR26 
RCR29 

2ii 
Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την 
αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και 

βιομηχανικές περιοχές 

ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των Νομικών τους 
Προσώπων και των οργανισμών τους (π.χ. ΔΕΥΑ) και επιχειρήσεις 

της Π-ΑΜΘ. Ωφελούμενοι θα είναι κάτοικοι και επιχειρήσεις της Π-
ΑΜΘ. 

RCO22 RCR31 

2iv 

1) Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων υποδομών, 2) 

Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας για πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα. 

ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και συνδεδεμένα με αυτούς Νομικά Πρόσωπα 
(π.χ. ΔΕΥΑ, Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας), Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση (Δ/ση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δ/ση 
Δασών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), άλλοι αρμόδιοι 

φορείς για την πολιτική προστασία (π.χ. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών). Ωφελούμενοι θα είναι οι 

κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας, ιδιαίτερα αυτοί που 
κατοικούν σε περιοχές υψηλής τρωτότητας σε κλιματικούς 

κινδύνους, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διατηρούν 
περιουσία ή παραγωγικές δραστηριότητες στις εν λόγω περιοχές. 

RCO24 

RCR35 
 

RCO25 
 
 
 
 
  

2v 

1) Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης, 2) 
Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και περιορισμός των 

διαρροών με εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου – 
τηλεχειρισμού. 

 
 

ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα (ΔΕΥΑ), 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και 
οι επισκέπτες της Π-ΑΜΘ. 

  

RCO30 
PSO906 

 
 
  

 
 

RCR41 
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Προτεραιότητα 
Στόχος           

Πολιτικής 
Ταμείο 

Ειδικός                  
Στόχος 

Κατηγορία Δράσης Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες 
 Εκροών 

Δείκτες  
Αποτελεσμάτων 

   2v 

3) Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών - Δράσεις 
Θαλάσσιας Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων 
Χωροταξικών Πλαισίων. Συμπεριλαμβάνονται σχέδια και 
παρεμβάσεις για την διασφάλιση της πρόσβαση σε 
ποιοτικούς πόρους πόσιμου νερού (Master Plan, Σχέδια 
Ασφάλειας Νερού, κ.α.) καθώς και των ακτών κολύμβησης, 4) 
Ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης επιφανειακών και 
υπογείων υδάτων 

ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα (ΔΕΥΑ), 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και 
οι επισκέπτες της Π-ΑΜΘ. 

RCO27  
 

PSR898 
 

3 ΣΠ 3 ΕΤΠΑ 

3i 
1) Κατασκευή / αναβάθμιση αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ, 2) 

Ανάπτυξη / αναβάθμιση Συνοριακών Σταθμών. 
 

Η Εγνατία Οδός Α.Ε., η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (Δ/ση Τεχνικών Έργων), το ΥΠΟΜΕΔΙ και εποπτευόμενοι 
φορείς του, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες της Π-ΑΜΘ.  

RCO43 
PSΟ002 

RCR56 

3ii 
Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της 

προσβασιμότητας των πολιτών 
 

PSO900 PSR900 

4Α ΣΠ 4 ΕΤΠΑ 

4ii 

Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων 
προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. 

Οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, οι ΟΤΑ Β’ βαθμού, 
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι εποπτευόμενοι 

οργανισμοί του. Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι της Π-ΑΜΘ και 
οι χρήστες των εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας. 

RCO66 RCR70 

Οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, οι ΟΤΑ Β’ βαθμού, 
τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με έδρα την Π-ΑΜΘ, το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι εποπτευόμενοι οργανισμοί του. 
Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι της Π-ΑΜΘ και οι χρήστες των 

υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. 
  

RCO67 RCR71 
1) Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων 

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 2) 
Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

4v 

1) Υποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της Υγείας, 2) 
Προμήθεια κινητού εξοπλισμού υγείας, 3) Δημιουργία, 
επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών κοινωνικής 

μέριμνας και ένταξης 

Οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., η 4η Υγειονομική Περιφέρεια, τα 
Νοσοκομεία, οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας, οι 

ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, ΝΠΔΔ, το 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και οι εποπτευόμενοι 

φορείς του. Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες της Π-
ΑΜΘ που λαμβάνουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας σε όλες τις 
βαθμίδες καθώς και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που διαβιούν 

στην Π-ΑΜΘ όπως ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, Ρομά, Μετανάστες. 

RCO69 
RCO70 
PSO910 

RCR73 
RCR74 

4vi 

1) Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών 
υποδομών, 2) Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσβάσιμων 
τουριστικών προορισμών, 3) Προστασία, ανάδειξη και 
αξιοποίηση αξιόλογων χώρων φυσικής κληρονομιάς και 
ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας σε αυτούς, 4) 
Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών 
(εναλλακτικού) τουρισμού, 5) Δράσεις προβολής και 
ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς, 6) Δράσεις προβολής 
τουριστικών πόρων και θεματικών μορφών τουρισμού.  

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι ΟΤΑ Α΄ 
βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα με αρμοδιότητες στους 
τομείς τουρισμού / πολιτισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, οι 

τοπικές του υπηρεσίες και τα εποπτευόμενα ΝΠ, το Υπουργείο 
Τουρισμού.  

Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες της Π-ΑΜΘ.  

RCO77 
PSO911 

RCR77 

5 ΣΠ 5 ΕΤΠΑ 5i Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 

Οι κάτοικοι και επισκέπτες των περιοχών εφαρμογής Στρατηγικών 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και τα Νομικά 

τους Πρόσωπα. Ωφελούμενοι θα είναι κάτοικοι και επισκέπτες των 
περιοχών εφαρμογής ΣΒΑΑ. 

RCO74 
RCO75 
RCO76 
RCO58 

 

PSR998 
RCR064 
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Προτεραιότητα 
Στόχος           

Πολιτικής 
Ταμείο 

Ειδικός                  
Στόχος 

Κατηγορία Δράσης Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες 
 Εκροών 

Δείκτες  
Αποτελεσμάτων 

5ii Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 

Οι κάτοικοι και επισκέπτες των περιοχών εφαρμογής στρατηγικών 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης και οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού και τα 

Νομικά τους Πρόσωπα. Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι και 
επισκέπτες των περιοχών εφαρμογής ΟΧΕ. 

RCO74 
RCO75 
RCO76 
RCO77 

 

PSR998 
 

 

 

6 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΕΤΠΑ  

Πληροφόρηση και επικοινωνία του προγράμματος 

Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Π-ΑΜΘ, Φορείς και δικαιούχοι 
Προγράμματος Π-ΑΜΘ, Μελετητικοί και ερευνητικοί φορείς, 

Επιστήμονες και Επαγγελματίες της Π-ΑΜΘ, Κοινωνικοί εταίροι, 
Κοινωνία των πολιτών, Κάτοικοι της Π-ΑΜΘ 

 
 
 
 
 
 

 

PSO697 
PSO696  

  

1) Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και 
ελέγχου του Προγράμματος. 

 
PSO691 
PSO693 

 

PSO693 
Αξιολόγηση, εκπόνηση μελετών και συλλογής δεδομένων 

1) Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής, 2) Ενίσχυση της 
ικανότητας των φορέων και δικαιούχων του Προγράμματος, 
3) Στήριξη κοινωνικών εταίρων και κοινωνίας των πολιτών, 4) 

Λειτουργία περιφερειακής δομής υποστήριξης της RIS3. 

PSO692a 
PSO692b 
PSO694 

Δείκτες ΕΚΤ+/ ΤΔΜ (δράσεις τύπου ΕΚΤ+) 

4Β 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΣΠ4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΚΤ+ 

 
4.α 

1) Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους σε 
επιχειρήσεις (ΝΘΕ) κατά προτεραιότητα σε τομείς της 
στρατηγικής RIS3, 2) Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 
ανέργους σε επιχειρήσεις (ΝΘΕ σε περιοχές εφαρμογής 
ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ) 

 
 
α) οι άνεργοι της Π-ΑΜΘ, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, των γυναικών αλλά και των νέων. β) οι επιχειρήσεις της Π-
ΑΜΘ που δραστηριοποιούνται σε τομείς της στρατηγικής RIS3 αλλά 
και οι υφιστάμενες καθώς και όσες πρόκειται να ιδρυθούν εντός των 
περιοχών εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ 
και ΟΧΕ), γ) οι ΟΤΑ Α’ βαθμού & τα Νομικά τους Πρόσωπα. 
Ωφελούμενοι θα είναι οι άνεργοι και οι νέοι ελεύθεροι 
επαγγελματίες. 
 

ΕΕCO02 
ΕΕCO19  

 

ΕΕCR05 
PSR803  

 

3) Συμβουλευτική – κατάρτιση – πιστοποίηση – πρακτική 
άσκηση – mentoring σε ανέργους.  

ΕΕCO02 ΕΕCR03 

4) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης (ίδρυση επιχειρήσεων από 
ανέργους - Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ΝΕΕ) κατά 
προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3, 5) Ενίσχυση 
της αυτοαπασχόλησης (ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους - 
Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ΝΕΕ) σε περιοχές εφαρμογής 
ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ).  

ΕΕCO02 
 
 
  

ΕΕCR05 
  

Οι ανωτέρω δράσεις σε ΟΧΕ και ΒΑΑ RCO75 
 

PSR998 
 

 
4.δ  

Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών 
στην αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, κατά 
προτεραιότητα σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων 
χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ)  

Aπασχολούμενοι και επιχειρήσεις. 
ΕΕCO05 

RCO75 
 

ΕΕCR03 
PSR998 

  

4.στ 
 

1) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
2) Ενίσχυση κέντρων εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής 
υποστήριξης (ΚΕΣΥ)  

α) Μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) 
Παιδιά σε ανάγκη και ιδιαίτερα ευάλωτα παιδιά. 
 

PSO798 
 

PSR798 
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Προτεραιότητα 
Στόχος           

Πολιτικής 
Ταμείο 

Ειδικός                  
Στόχος 

Κατηγορία Δράσης Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες 
 Εκροών 

Δείκτες  
Αποτελεσμάτων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.θ 
 

1)Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών 
στην αγορά εργασίας (π.χ. προγράμματα ενίσχυσης και 
ανάπτυξης ψηφιακών και κοινωνικών, δεξιοτήτων, ενέργειες 
κοινωνικής ένταξης, επιδότηση ενοικίου, ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των κρατικών φορέων και 
οργανισμών), 2) Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε υπηκόους 
τρίτων χωρών, 3) Δράσεις ευαισθητοποίησης και 
διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης 

Υπήκοοι τρίτων χωρών περιλαμβανομένων προσφύγων και 
μεταναστών (δικαιούχοι διεθνούς προστασίας).  

ΕΕCO13 PSR790 

4.ι 

1) Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ένταξης των Ρομά στην 
αγορά εργασίας (π.χ. παρεμβάσεις συμβουλευτικής 
κατάρτισης, επιδότησης ενοικίου συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού) 

Περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά  

ΕΕCO15 
 

ΕECR05 

2) Υποστήριξη των Ρομά για βελτίωση συνθηκών διαβίωσης 
(Ομάδες διαχείρισης χώρων μετεγκατάστασης και Βελτίωσης 
συνθηκών διαβίωσης). 
 

ΕΕCO18 
 

 

 
PSR794 

 
 

4.ια 
 
 

1) Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και 
άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη 
εκπαίδευση 

Φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό PSO805 PSR805 

2) Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους 
στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή 
παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, 
σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης («νέα 
εναρμόνιση») 

Νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων/σε κίνδυνο φτώχειας, Παιδιά 
PSO792  

 
PSR792 

 

3) Κέντρα Κοινότητας, 4) Δομές Παροχής Αγαθών 
συμπεριλαμβανομένων και των Δομών Σίτισης, 5) Δομές 
καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. 

 
Ηλικιωμένοι, Άτομα με Αναπηρίες, Μετανάστες/πρόσφυγες 

(ιδιαίτερα μέσω Κ.Κ.), Άτομα που χρήζουν κατ’ οίκον φροντίδα, 
Νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων/σε κίνδυνο φτώχειας, Άτομα με 

εξαρτήσεις (ναρκωτικά, αλκοόλ, κ.α.) και οικογένειες αυτών, 
Γυναίκες θύματα έμφυλης βίας / γυναίκες ΕΚΟ, Παιδιά, Άτομα με 

ψυχικές ασθένειες, Κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, Κάτοικοι 
της Π-ΑΜΘ, Ρομά (ιδιαίτερα μέσω παραρτημάτων Κ.Κ.). 

 
PSO796 
PSO807 

 

 
PSR796 
PSR807 

 

6) Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και 
τοπικών κοινοτήτων (ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, ΣΥΔ ατόμων με αναπηρία. 

 
PSO796 
PSO807 

 
 

PSR796 
PSR807 

 

7) Ενίσχυση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 8) 
Ενίσχυση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, 9) Ανάπτυξη υπηρεσιών 
για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (αλκοόλ, ναρκωτικές 
ουσίες, νέες εξαρτητικές συμπεριφορές κ.α.), 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων πρόληψης, 10) 
Μονάδες για την προστασία εξαρτημένων και γονεϊκής 
στήριξης. 

PSO801 
PSO806 

 

PSR801 
PSR806 

 

 
4.ιβ 

 
1) Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για την 
αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, 2) Υποστήριξη εφήβων 
σε υποβαθμισμένες περιοχές. 

Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, άστεγοι, 
παιδιά, μαθητές. 

PSO797 PSR797 

             7 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΕΚΤ+  Πληροφόρηση και επικοινωνία του προγράμματος 
Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Π-ΑΜΘ, Φορείς και δικαιούχοι 
Προγράμματος Π-ΑΜΘ, Μελετητικοί και ερευνητικοί φορείς, 

PSO697 
 

PSO696 
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Προτεραιότητα 
Στόχος           

Πολιτικής 
Ταμείο 

Ειδικός                  
Στόχος 

Κατηγορία Δράσης Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες 
 Εκροών 

Δείκτες  
Αποτελεσμάτων 

1) Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και ελέγχου 
του Προγράμματος. 

Επιστήμονες και Επαγγελματίες της Π-ΑΜΘ, Κοινωνικοί εταίροι, 
Κοινωνία των πολιτών, Κάτοικοι της Π-ΑΜΘ 
 PSO693 

PSO691 
 

PSO693 Αξιολόγηση, εκπόνηση μελετών και συλλογής δεδομένων 
 

1) Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής, 2) Ενίσχυση της 
ικανότητας των φορέων και δικαιούχων του 
Προγράμματος, 3) Στήριξη κοινωνικών εταίρων και 
κοινωνίας των πολιτών, 4) Περιφερειακός Μηχανισμός 
Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας. 

 

 
PSO692a 
PSO692b 

             PSO694 
 
 
 
 
 
 

 

* Για το ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΤΔΜ (δράσεις τύπου ΕΤΠΑ) το στοιχείο συμπληρώνεται βάσει των αναφερόμενων στο πεδίο που περιγράφονται οι «Βασικές ομάδες-στόχοι» στο template του Προγράμματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: Συγκεντρωτική αποτύπωση του Πλαισίου Επίδοσης του Προγράμματος 

 

Προτ

εραιό

τητα 

Στόχος 

Πολιτικής. 

Ειδικός 

Στόχος 

[Κωδικός] 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Κατηγορίες  

Δράσεων 

Ενδεικτικός 

π/υ ανά 

κατηγορία 

δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα μέτρησης 

Τιμή 

βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφορ

άς 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή 

συνεισφορά 

σε € 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή + Εθνική 

συνεισφορά σε € 

Κωδικός Ονομασία Κωδικός Ονομασία 

1 

1.i 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

Στήριξη επιχειρήσεων για την 

ενίσχυση των επιδόσεών τους 

στην έρευνα, ανάπτυξη και 

καινοτομία καθώς και για τη 

συνεργασία τους με 

ερευνητικούς / ακαδημαϊκούς 

φορείς. 

 

  

8.000.000€ 

RCO01 

Υποστηριζόμενες 

επιχειρήσεις (από τις 

οποίες: πολύ μικρές, 

μικρές, μεσαίες, μεγάλες) 

Επιχειρήσεις   10 50 

010              

Δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας σε MME, 

συμπεριλαμβανομένης της 

δικτύωσης   

6.800.000 8.000.000 

RCO02 

Επιχειρήσεις που 

υποστηρίζονται με 

επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις 
  10 50 

RCΟ10 

Επιχειρήσεις που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικούς οργανισμούς 

Επιχειρήσεις 
  8 40 

RCR02 

Ιδιωτικές επενδύσεις που 

αντιστοιχούν σε δημόσια 

στήριξη (από τις οποίες: 

επιχορηγήσεις, 

χρηματοδοτικά μέσα) 

Ευρώ 0 € 2020  2.500.000 € 

RCR03 

Μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 

εισάγουν καινοτομίες 

προϊόντων ή διαδικασιών 

 

Επιχειρήσεις  0 2020  40 

1.ii 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

Δράσεις Ψηφιοποίησης 

(Δημόσιων, Πολιτιστικών, 

Κοινωνικών, κ.ά., Φορέων). 
 

5.000.000€ 

RCO14 

Δημόσιοι οργανισμοί που 

υποστηρίζονται για την 

ανάπτυξη ψηφιακών 

υπηρεσιών, προϊόντων και 

διαδικασιών 

Δημόσιοι 

Οργανισμοί 
  0 1 

016 

Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες και εφαρμογές για 

κυβερνήσεις 

4.250.000 5.000.000 

RCR11 

Χρήστες νέων και 

αναβαθμισμένων 

δημόσιων ψηφιακών 

υπηρεσιών, προϊόντων και 

διαδικασιών 

Χρήστες / έτος 0 2020  40.000 

1.iii 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

1) Ενίσχυση υφιστάμενων και 

ίδρυση επιχειρήσεων κατά 

προτεραιότητα σε τομείς της 

στρατηγικής RIS3, 2) Ενίσχυση 

της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων και στήριξη των 

εξαγωγών κατά προτεραιότητα 

σε τομείς της στρατηγικής 

RIS3 

 

  

46.875.893 € 

 

  

RCO01 

Υποστηριζόμενες 

επιχειρήσεις (από τις 

οποίες: πολύ μικρές, 

μικρές, μεσαίες, μεγάλες) 

Επιχειρήσεις  

  25 140 

021 

Επιχειρηματική Ανάπτυξη και 

διεθνοποίηση ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένων 

παραγωγικών επενδύσεων 

 

 

 

39.844.509 

 

  

 

 

 

46.875.893 

 

  

RCO02 

Επιχειρήσεις που 

υποστηρίζονται με 

επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις  
  25 140 

RCO05 
Νέες επιχειρήσεις που 

υποστηρίζονται 

Επιχειρήσεις    10 65 

RCR01 

Θέσεις εργασίας που 

δημιουργήθηκαν στις 

υποστηριζόμενες 

οντότητες 

Θέσεις εργασίας 

σε Ισοδύναμα 

Πλήρους 

Απασχόλησης 

(ΙΠΑ) 

0 2020  150 
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Προτ

εραιό

τητα 

Στόχος 

Πολιτικής. 

Ειδικός 

Στόχος 

[Κωδικός] 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Κατηγορίες  

Δράσεων 

Ενδεικτικός 

π/υ ανά 

κατηγορία 

δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα μέτρησης 

Τιμή 

βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφορ

άς 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή 

συνεισφορά 

σε € 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή + Εθνική 

συνεισφορά σε € 

Κωδικός Ονομασία Κωδικός Ονομασία 

RCR02 

Ιδιωτικές επενδύσεις που 

αντιστοιχούν σε δημόσια 

στήριξη (από τις οποίες: 

επιχορηγήσεις, 

χρηματοδοτικά μέσα)* 

Ευρώ 0 2020  35.000.000 

Ανάπτυξη / αναβάθμιση 

μηχανισμών και δομών 

στήριξης επιχειρήσεων. 
 

2.000.000 € 

RCO15 

Ικανότητες που έχουν 

δημιουργηθεί για την 

εκκόλαψη επιχειρήσεων 

Επιχειρήσεις   15 30 

025 

Εκκολαπτήριο επιχειρήσεων, 

υποστήριξη τεχνοβλαστών, 

παράγωγων επιχειρήσεων /spin 

outs και νεοσύστατων 

επιχειρήσεων 

1.700.000 2.000.000 

RCR18 

ΜΜΕ που χρησιμοποιούν 

υπηρεσίες εκκολαπτηρίου 

μετά τη δημιουργία 

εκκολαπτηρίου 

Επιχειρήσεις 

/έτος 
30 2020  60 

       61.875.893€          52.594.509€ 61.875.893€ 

2 

2i 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

Δράσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας σε δημόσια / 

δημοτικά κτίρια περιφερειακής 

και τοπικής αρμοδιότητας σε 

τομείς όπως υγεία, 

εκπαίδευση, αθλητισμός, 

πολιτισμός, δημόσια διοίκηση 

και αυτοδιοίκηση κ.α. 
 

40.000.000€ 

RCO19 

Δημόσια κτίρια με 

βελτιωμένη ενεργειακή 

απόδοση 

Τετραγωνικά 

μέτρα 
  35.000 100.000 

045 

Ανακαίνιση για ενεργειακή 

απόδοση ή μέτρα ενεργειακής 

απόδοσης σε δημόσια υποδομή, 

έργα επίδειξης και υποστηρικτικά 

μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια 

ενεργειακής απόδοσης 

34.000.000 40.000.000 RCR26 

Ετήσια κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας 

(εκ της οποίας: κατοικίες, 

δημόσια κτίρια, 

επιχειρήσεις, άλλα) 

MWh/έτος 47.600 2021  28.560 

RCR29 
Εκτιμώμενες εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου  

Τόνοι 

ισοδύναμου 

CO2/έτος 

62.902 2021  37.741 

2ii 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

Ανάπτυξη βασικών υποδομών 

και εφαρμογών για την 

αξιοποίηση της γεωθερμίας σε 

αστικές, αγροτικές και 

βιομηχανικές περιοχές 

10.000.000€ 

RCO22 

Πρόσθετη παραγωγική 

ικανότητα για ενέργεια 

από ανανεώσιμες πηγές 

(εκ τη οποίας: ηλεκτρική, 

θερμική) * 

MW   6 10 

052 

Άλλες ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης 

της γεωθερμικής ενέργειας) 

8.500.000 10.000.000 

RCR31 

Συνολική παραγόμενη 

ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές (εκ 

της οποίας: ηλεκτρική, 

θερμική) * 

MWh/έτος 0 2020  10 

2iv 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

1) Κατασκευή έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των 

πράσινων υποδομών, 2) 

Ενίσχυση υποδομών πολιτικής 

προστασίας για πρόληψη και 

διαχείριση κινδύνων που 

συνδέονται με το κλίμα. 
 

25.000.000€ RCO24 

Επενδύσεις σε νέα ή 

αναβαθμισμένα 

συστήματα 

παρακολούθησης, 

ετοιμότητας, 

προειδοποίησης και 

ανταπόκρισης σε 

περίπτωση φυσικών 

καταστροφών * 

Eυρώ   0 2.000.000 059 

Προσαρμογή στα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής και πρόληψη και 

διαχείριση των κινδύνων που 

συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές 

(συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης, της πολιτικής 

προστασίας και των συστημάτων 

διαχείρισης καταστροφών, των 

υποδομών και των προσεγγίσεων 

με βάση το οικοσύστημα) 

1.700.000 2.000.000 
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Προτ

εραιό

τητα 

Στόχος 

Πολιτικής. 

Ειδικός 

Στόχος 

[Κωδικός] 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Κατηγορίες  

Δράσεων 

Ενδεικτικός 

π/υ ανά 

κατηγορία 

δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα μέτρησης 

Τιμή 

βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφορ

άς 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή 

συνεισφορά 

σε € 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή + Εθνική 

συνεισφορά σε € 

Κωδικός Ονομασία Κωδικός Ονομασία 

RCO25 

Αντιπλημμυρικά έργα σε 

ακτές, όχθες ποταμών και 

λιμνών που 

κατασκευάστηκαν ή 

ενισχύθηκαν πρόσφατα 

Χιλιόμετρα   3 12 

058 

Προσαρμογή στα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής και πρόληψη και 

διαχείριση των κινδύνων που 

συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες 

και κατολισθήσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης, της πολιτικής 

προστασίας και των συστημάτων 

διαχείρισης καταστροφών, των 

υποδομών και των προσεγγίσεων 

με βάση το οικοσύστημα) 

19.550.000 23.000.000 

RCR35 
Πληθυσμός που ωφελείται 

από αντιπλημμυρικά έργα 
Άτομα 0 2020  608.182 

2v 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

1) Κατασκευή ή/και 

αναβάθμιση υποδομών 

ύδρευσης, 2) Αναβάθμιση των 

δικτύων ύδρευσης και 

περιορισμός των διαρροών με 

εφαρμογή συστημάτων 

τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού, 

3) Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής Ποταμών - Δράσεις 

Θαλάσσιας Στρατηγικής & 

Ολοκλήρωση Θαλάσσιων 

Χωροταξικών Πλαισίων. 

Συμπεριλαμβάνονται σχέδια 

και παρεμβάσεις για την 

διασφάλιση της πρόσβαση σε 

ποιοτικούς πόρους πόσιμου 

νερού (Master Plan, Σχέδια 

Ασφάλειας Νερού, κ.α.) καθώς 

και των ακτών κολύμβησης, 4) 

Ανάπτυξη δικτύου 

παρακολούθησης 

επιφανειακών και υπογείων 

υδάτων.  

54.018.926€ 

RCO30 

Μήκος νέων ή 

αναβαθμισμένων σωλήνων 

για τα συστήματα 

διανομής των δημόσιων 

δικτύων ύδρευσης 

Χιλιόμετρα   250 470 

062 & 

064 

Παροχή νερού για ανθρώπινη 

κατανάλωση (άντληση, 

επεξεργασία, υποδομές 

αποθήκευσης και διανομής, μέτρα 

αύξησης της απόδοσης, παροχή 

πόσιμου νερού) και Διαχείριση 

υδάτων και διατήρηση υδάτινων 

πόρων (συμπεριλαμβάνονται η 

διαχείριση λεκάνης απορροής 

ποταμού, ειδικά μέτρα για την 

προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, 

μείωση των διαρροών). 

45.916.087 54.018.926 

RCR41 

Πληθυσμός συνδεδεμένος 

σε βελτιωμένο δημόσιο 

δίκτυο ύδρευσης 

Άτομα 0 2020  200.000 

 

RCO27 

 

Εθνικές και υποεθνικές 

στρατηγικές για την 

προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή 

Στρατηγικές    5 10 

PSO906 

Επενδύσεις σε υποδομές 

βελτίωσης της ποιότητας 

και εξοικονόμησης του 

πόσιμου ύδατος 

Ευρώ   2.000.000  10.000.000 

PSR898 

 

Επιφάνεια περιοχών που 

καλύπτονται από 

στρατηγικές και σχέδια 

διαχείρισης   

Τετραγωνικά 

χιλιόμετρα  
0 2020  4.500 

    129.018.926€          109.666.087€ 129.018.926€ 

3 

3i 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

1) Κατασκευή / αναβάθμιση 

αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ, 2) 

Ανάπτυξη / αναβάθμιση 

Συνοριακών Σταθμών. 

  

36.194.034€ 

RCO43 

Μήκος νέων ή 

αναβαθμισμένων οδών - 

ΔΕΔ-Μ 

Χιλιόμετρα   2 8 

088 

Νέοι ή αναβαθμισμένοι 

αυτοκινητόδρομοι και οδοί - 

Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

30.764.929 36.194.034€  
PSΟ002 

Συνοριακοί Σταθμοί που 

αναβαθμίζονται 
Αριθμός   0 1 

RCR56 

Εξοικονόμηση χρόνου που 

οφείλεται στη βελτίωση 

των οδικών υποδομών 

Ανθρωποημέρες 

/ έτος 
0 2020  350 

3ii 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

Παρεμβάσεις βελτίωσης της 

οδικής ασφάλειας και της 

προσβασιμότητας των πολιτών 
 

41.351.478€ 

PSO900 
Μήκος οδών με 

βελτιωμένη ασφάλεια 
Χιλιόμετρα   20 40 

093 

Άλλες ανακατασκευές και 

εκσυγχρονισμοί οδών 

(αυτοκινητοδρόμων, εθνικών, 

περιφερειακών ή τοπικών οδών) 

35.148.756 41.351.478€ 

PSR900 Οδικά ατυχήματα Ατυχήματα/ έτος 376 2020  282 

      
 

77.545.512€          65.913.685€ 77.545.512€ 
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Προτ

εραιό

τητα 

Στόχος 

Πολιτικής. 

Ειδικός 

Στόχος 

[Κωδικός] 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Κατηγορίες  

Δράσεων 

Ενδεικτικός 

π/υ ανά 

κατηγορία 

δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα μέτρησης 

Τιμή 

βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφορ

άς 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή 

συνεισφορά 

σε € 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή + Εθνική 

συνεισφορά σε € 

Κωδικός Ονομασία Κωδικός Ονομασία 

4Α 

4ii 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες  

Δημιουργία, επέκταση και 

εκσυγχρονισμός μονάδων 

προσχολικής εκπαίδευσης και 

φροντίδας. 
 

4.000.000€ 

RCO66 

Χωρητικότητα τάξεων 

νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων παιδικής 

φροντίδας 

Άτομα   0 200 

121 
Υποδομή για προσχολική 

εκπαίδευση και φροντίδα 
3.400.000 4.000.000 

RCR70 

Ετήσιος αριθμός χρηστών 

νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων παιδικής 

φροντίδας 

Χρήστες / έτος 12.969 2019  13.169 

1) Δημιουργία, επέκταση και 

εκσυγχρονισμός μονάδων 

πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

2) Δημιουργία, επέκταση και 

εκσυγχρονισμός ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

31.000.000€ 

RCO67 

Χωρητικότητα τάξεων 

νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εκπαιδευτικών 

εγκαταστάσεων 

Άτομα   800 5.000 

122,123  

Υποδομή για πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

Υποδομή για τριτοβάθμια 

εκπαίδευση  

26.350.000 31.000.000 

RCR71 

Ετήσιος αριθμός χρηστών 

νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εκπαιδευτικών 

εγκαταστάσεων 

Χρήστες / έτος 127.506 2019  132.506 

4v 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

1) Υποδομές και εξοπλισμοί 

στον τομέα της Υγείας, 2) 

Προμήθεια κινητού εξοπλισμού 

υγείας, 3) Δημιουργία, 

επέκταση και εκσυγχρονισμός 

υποδομών κοινωνικής 

μέριμνας και ένταξης  

38.702.958€ 

RCO69 

Χωρητικότητα νέων ή 

εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων 

υγειονομικής περίθαλψης 

Άτομα / έτος   40.000 100.000 

127, 

128,129, 

130 

Άλλες κοινωνικές υποδομές που 

συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη 

στην κοινότητα, Υποδομές στον 

τομέα της υγείας, Υγειονομικός 

εξοπλισμός, Κινητά περιουσιακά 

στοιχεία στον τομέα της υγείας. 

32.897.514 38.702.958 

RCO70 

Χωρητικότητα νέων ή 

εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων 

κοινωνικής μέριμνας 

(εκτός της στέγασης) 

Άτομα / έτος   0 300 

PSO910 
Κινητές μονάδες παροχής 

υπηρεσιών υγείας 
Κινητές μονάδες   20 30 

RCR73 

Ετήσιος αριθμός χρηστών 

νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων 

υγειονομικής περίθαλψης 

Χρήστες / έτος 1.100.000 2020  1.200.000 

RCR74  

Ετήσιος αριθμός χρηστών 

νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων 

κοινωνικής μέριμνας 

Χρήστες / έτος 420 2020  720 

4vi 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

1) Προστασία, ανάδειξη και 

αξιοποίηση πολιτιστικών 

υποδομών, 2) Ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων προσβάσιμων 

τουριστικών προορισμών, 3) 

Προστασία, ανάδειξη και 

αξιοποίηση αξιόλογων χώρων 

φυσικής κληρονομιάς και 

ενίσχυση υποδομών 

προσβασιμότητας σε αυτούς, 

4) Προστασία και ανάπτυξη 

υποδομών και υπηρεσιών 

(εναλλακτικού) τουρισμού, 5) 

Δράσεις προβολής και 

ανάδειξης πολιτιστικής 

10.000.000€ 

RCO77 

Αριθμός πολιτιστικών και 

τουριστικών χώρων που 

υποστηρίζονται* 

Πολιτιστικοί και 

τουριστικοί 

χώροι 

  1 5 

165 & 

166 

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή 

της δημόσιας τουριστικής 

περιουσίας και υπηρεσιών στον 

τομέα του τουρισμού και 

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή 

της πολιτισμικής κληρονομιάς και 

των πολιτιστικών υπηρεσιών 

8.500.000 10.000.000 

PSO911 
Δράσεις τουριστικής 

προβολής 
Δράσεις   10 20 
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Προτ

εραιό

τητα 

Στόχος 

Πολιτικής. 

Ειδικός 

Στόχος 

[Κωδικός] 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Κατηγορίες  

Δράσεων 

Ενδεικτικός 

π/υ ανά 

κατηγορία 

δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα μέτρησης 

Τιμή 

βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφορ

άς 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή 

συνεισφορά 

σε € 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή + Εθνική 

συνεισφορά σε € 

Κωδικός Ονομασία Κωδικός Ονομασία 

κληρονομιάς, 6) Δράσεις 

προβολής τουριστικών πόρων 

και θεματικών μορφών 

τουρισμού. 
 

RCR77 

Επισκέπτες πολιτιστικών 

και τουριστικών χώρων 

που υποστηρίζονται * 

Επισκέπτες 

/έτος 
821.907 2018  871.907 

      
 

83.702.958€          71.147.514€ 83.702.958€ 

 

 

4Β 

 

 

 

 

4.α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας για ανέργους σε 

επιχειρήσεις (ΝΘΕ) κατά 

προτεραιότητα σε τομείς της 

στρατηγικής RIS3, 2) 

Δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας για ανέργους σε 

επιχειρήσεις (ΝΘΕ σε περιοχές 

εφαρμογής ολοκληρωμένων 

χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και 

ΟΧΕ) 

 

 

 

4.500.000 € 

 

 

 

ΕΕCO02 

Άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων 

των μακροχρόνια ανέργων 

 

 

Άτομα 

  15 90 

134 

 

 

 

 

 

Μέτρα για τη βελτίωση της 

πρόσβασης στην απασχόληση 

 

 

 

 

 

1.912.500 2.250.000 

ΕΕCR05 

Συμμετέχοντες που 

εργάζονται, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, έξι 

μήνες μετά τη συμμετοχή 

τους 

 

Άτομα 

20 2020  25 

ΕΕCO19 

Αριθμός υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών και 

κοινωνικών επιχειρήσεων) 

 

 

Επιχειρήσεις 

  10 60 

1.912.500 2.250.000 

PSR803 

Αριθμός νέων θέσεων 

εργασίας που 

διατηρήθηκαν στις ΜΜΕ 

12 μήνες μετά τη λήξη της 

επιδότησης 

Αριθμός Ατόμων  20 2020  25 

3) Συμβουλευτική – κατάρτιση 

– πιστοποίηση – πρακτική 

άσκηση – mentoring σε 

ανέργους. 

 

 

 

 

1.500.000 € 

 

ΕΕCO02 

Άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων 

των μακροχρόνια ανέργων 

 

Άτομα 
  50 250 

1.275.000 1.500.000 

ΕΕCR03 

Συμμετέχοντες που 

αποκτούν τυπικό 

επαγγελματικό προσόν 

αμέσως μετά τη 

συμμετοχή τους 

 

Άτομα 
175 2020  200 
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Προτ

εραιό

τητα 

Στόχος 

Πολιτικής. 

Ειδικός 

Στόχος 

[Κωδικός] 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Κατηγορίες  

Δράσεων 

Ενδεικτικός 

π/υ ανά 

κατηγορία 

δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα μέτρησης 

Τιμή 

βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφορ

άς 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή 

συνεισφορά 

σε € 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή + Εθνική 

συνεισφορά σε € 

Κωδικός Ονομασία Κωδικός Ονομασία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

4) Ενίσχυση της 

αυτοαπασχόλησης (ίδρυση 

επιχειρήσεων από ανέργους - 

Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες 

ΝΕΕ) κατά προτεραιότητα σε 

τομείς της στρατηγικής RIS3, 

5) Ενίσχυση της 

αυτοαπασχόλησης (ίδρυση 

επιχειρήσεων από ανέργους - 

Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες 

ΝΕΕ) σε περιοχές εφαρμογής 

ολοκληρωμένων χωρικών 

στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ). 

 

 

5.750.000€ 

 

ΕΕCO02 

Άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων 

των μακροχρόνια ανέργων 

Άτομα   45 230 

137 

Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και 

της σύστασης επιχειρήσεων 

 

4.887.500 5.750.000 

ΕΕCR05 

Συμμετέχοντες που 

εργάζονται, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, έξι 

μήνες μετά τη συμμετοχή 

τους 

Άτομα 190 2020  200 

6) Δράσεις στήριξης 

υφιστάμενων ή νέων 

κοινωνικών επιχειρήσεων 

(ΚΑλΟ) 

1.000.000,00 

Στη φάση αυτή, για τη δράση δεν υπολογίζονται δείκτες εκροής 

και αποτελέσματος λόγω χαμηλού προϋπολογισμού και 

επισφάλειας στην υλοποίησης. Αναλόγως της πορείας 

υλοποίησης θα εξετασθεί κατά την 1η αναθεώρηση του 

προγράμματος. 

      850.000,00 1.000.000,00 

4Β 

 
Οι ανωτέρω δράσεις σε ΟΧΕ - 

ΒΑΑ 
 

RCO75 

 

Στρατηγικές για 

ολοκληρωμένη χωρική 

ανάπτυξη που 

υποστηρίζονται 

Στρατηγικές   0 7 

    

PSR998 

Φορείς που συμμετέχουν 

στη διαμόρφωση της 

εταιρικής σχέσης 

 

Συμμετέχοντες 25 2020  45 

4δ 

Προσαρμογή εργαζομένων, 

επιχειρήσεων και 

επιχειρηματιών στην αλλαγή, 

συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης, κατά 

προτεραιότητα σε περιοχές 

εφαρμογής ολοκληρωμένων 

χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και 

ΟΧΕ) 

 

3.000.000 € 

 

ΕΕCO05 

Απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Άτομα   180 900 

146 

Στήριξη της προσαρμογής των 

εργαζομένων, των επιχειρήσεων 

και των επιχειρηματιών στην 

αλλαγή 

 

2.550.000 

 

3.000.000 

 

RCO75 

Στρατηγικές για 

ολοκληρωμένη χωρική 

ανάπτυξη που 

υποστηρίζονται 

Στρατηγικές   0 7 

ΕΕCR03 

Συμμετέχοντες που 

αποκτούν τυπικό 

επαγγελματικό προσόν 

αμέσως μετά τη 

συμμετοχή τους 

Άτομα 630 2020  720 

PSR998 

Φορείς που συμμετέχουν 

στη διαμόρφωση της 

εταιρικής σχέσης 

Συμμετέχοντες 25 2020  45 
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Προτ

εραιό

τητα 

Στόχος 

Πολιτικής. 

Ειδικός 

Στόχος 

[Κωδικός] 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Κατηγορίες  

Δράσεων 

Ενδεικτικός 

π/υ ανά 

κατηγορία 

δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα μέτρησης 

Τιμή 

βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφορ

άς 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή 

συνεισφορά 

σε € 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή + Εθνική 

συνεισφορά σε € 

Κωδικός Ονομασία Κωδικός Ονομασία 

4στ 

1) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική 

υποστήριξη για ένταξη 

μαθητών με αναπηρία ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

2) Ενίσχυση κέντρων 

εκπαιδευτικής και 

συμβουλευτικής υποστήριξης 

(ΚΕΣΥ) 

28.600.000 € 

PSO798 

Aριθμός δομών για την 

ένταξη παιδιών με 

αναπηρία ή / και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

Αριθμός φορέων/ 

οντοτήτων 
  325 325 

149 

Στήριξη της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(εξαιρουμένων των υποδομών) 

 

24.310.000 28.600.000 

PSR798 

Aριθμός ωφελουμένων 

παιδιών με αναπηρία ή / 

και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

Αριθμός ατόμων 50 2020  380 

4 θ 

1) Ολοκληρωμένες δράσεις 

ένταξης υπηκόων τρίτων 

χωρών στην αγορά εργασίας 

(π.χ. προγράμματα ενίσχυσης 

και ανάπτυξης ψηφιακών και 

κοινωνικών, δεξιοτήτων, 

ενέργειες κοινωνικής ένταξης, 

επιδότηση ενοικίου, 

ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων των 

κρατικών φορέων και 

οργανισμών), 2) Μαθήματα 

ελληνικής γλώσσας σε 

υπηκόους τρίτων χωρών, 3) 

Δράσεις ευαισθητοποίησης και 

διαπολιτισμικής 

αλληλεπίδρασης 

 

4.200.000€ 

 

ΕΕCO13 Υπήκοοι τρίτων χωρών Άτομα    110 1.100 

156 & 

157 

Ειδικές δράσεις για την αύξηση της 

συμμετοχής των υπηκόων τρίτων 

χωρών στην απασχόληση και 

Μέτρα για την κοινωνική 

ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων 

χωρών 

 

3.570.000 

 

4.200.000 

 

PSR790 

Yπήκοοι τρίτων χωρών 

που αναζητούν ή που 

βρίσκουν απασχόληση 

αμέσως μετά τη 

συμμετοχή τους 

Αριθμός Ατόμων  850 2020  950 

4ι 

1) Ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις ένταξης των 

Ρομά στην αγορά εργασίας 

(π.χ. παρεμβάσεις 

συμβουλευτικής κατάρτισης, 

επιδότησης ενοικίου 

συμπεριλαμβανομένης της 

καταπολέμησης του ψηφιακού 

αποκλεισμού) 

 

3.000.000€ 

 

ΕΕCO15 

Μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά) 

Αριθμός ατόμων   60 400 

154 

Μέτρα για τη βελτίωση της 

πρόσβασης περιθωριοποιημένων 

ομάδων, όπως οι Ρομά, στην 

εκπαίδευση και την απασχόληση 

και για την προώθηση της 

κοινωνικής ένταξής τους 

 

 

 

4.250.000 

 

 

 

5.000.000 

 

 

 

ΕECR05 

Συμμετέχοντες που 

εργάζονται, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, έξι 

μήνες μετά τη συμμετοχή 

τους 

Άτομα  0 2021  100 

2) Υποστήριξη των Ρομά για 

βελτίωση συνθηκών διαβίωσης 

(Ομάδες διαχείρισης χώρων 

μετεγκατάστασης και 

2.000.000€ 

 

ΕΕCO18 

Αριθμός υποστηριζόμενων 

δημόσιων διοικήσεων ή 

δημόσιων υπηρεσιών  

Αριθμός φορέων   1 4 
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Προτ

εραιό

τητα 

Στόχος 

Πολιτικής. 

Ειδικός 

Στόχος 

[Κωδικός] 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Κατηγορίες  

Δράσεων 

Ενδεικτικός 

π/υ ανά 

κατηγορία 

δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα μέτρησης 

Τιμή 

βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφορ

άς 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή 

συνεισφορά 

σε € 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή + Εθνική 

συνεισφορά σε € 

Κωδικός Ονομασία Κωδικός Ονομασία 

Βελτίωσης συνθηκών 

διαβίωσης). 

 
PSR794 

Ωφελούμενοι Ρομά από 

προγράμματα βελτίωσης 

συνθηκών διαβίωσης 

Αριθμός ατόμων 0 2021  2.500 

4ια 
1) Υποστήριξη παρεμβάσεων 

ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ 

και άλλες ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην 

ανώτατη εκπαίδευση 

2.000.000 

PSO805 

Αριθμός δομών για την 

ένταξη φοιτητών με 

αναπηρία και άλλες 

ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Αριθμός 

φορέων/οντοτήτ

ων 

  0 2 

150 

Στήριξη της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των 

υποδομών) 
1.700.000 2.000.000 

 

 

 

 

 

4ια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSR805 

Αριθμός ωφελούμενων 

φοιτητών με αναπηρία και 

άλλες ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες  

Αριθμός ατόμων 150 2021  200 

2) Προώθηση και υποστήριξη 

παιδιών για την ένταξή τους 

στην προσχολική 

εκπαίδευση καθώς και για τη 

πρόσβασή παιδιών σχολικής 

ηλικίας, εφήβων και ατόμων 

με αναπηρία, σε υπηρεσίες 

δημιουργικής απασχόλησης 

(«νέα εναρμόνιση») 

32.476.000€ 

PSO792 

Αριθμός ληπτών voucher 

για την ένταξη παιδιών σε 

δομές φροντίδας και 

δημιουργικής 

απασχόλησης 

Αριθμός ατόμων   9.000 13.700 

148 

Στήριξη της προσχολικής 

εκπαίδευσης και φροντίδας 

(εξαιρουμένων των υποδομών) 
27.604.600 32.476.000€ 

PSR 792 

Αριθμός παιδιών που 

ωφελούνται από την 

ένταξη σε δομές 

φροντίδας και 

δημιουργικής 

απασχόλησης 

Αριθμός ατόμων 18.000 2021  18.000 

3) Κέντρα Κοινότητας, 4) 

Δομές Παροχής Αγαθών 

συμπεριλαμβανομένων και των 

Δομών Σίτισης, 5) Δομές 

καταπολέμησης της βίας κατά 

των γυναικών. 

 

28.586.318€ 

PSO796 

Aριθμός συνεχιζόμενων 

κοινωνικών δομών που 

υποστηρίζονται 

 

Αριθμός δομών   31 31 

158 

Μέτρα για την αναβάθμιση της 

ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης 

σε ποιοτικές, βιώσιμες και προσιτές 

υπηρεσίες 

 

24.298.370 28.586.318 PSO807 

Aριθμός νέων κοινωνικών 

δομών που 

υποστηρίζονται 

 

Αριθμός δομών   0 5 

PSR796 

Aριθμός επωφελουμένων 

των συνεχιζόμενων 

κοινωνικών δομών 

 

Αριθμός ατόμων 67.880 2020  89.000 

PSR807 

Aριθμός επωφελουμένων 

των νέων κοινωνικών 

δομών 

 

Αριθμός ατόμων 2.000 2020  2.300     

6) Παροχή υπηρεσιών 

φροντίδας σε επίπεδο 

οικογενειών και τοπικών 

κοινοτήτων (ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, 

ΣΥΔ ατόμων με αναπηρία. 

μετανάστες 

17.000.000€ 

PSO796 

Aριθμός συνεχιζόμενων 

κοινωνικών δομών που 

υποστηρίζονται 

 

Αριθμός δομών   11 11 

159 

Μέτρα για την αναβαθμισμένη 

παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε 

επίπεδο οικογενειών και τοπικών 

κοινοτήτων 

 

14.450.000 17.000.000 PSO807 

Aριθμός νέων κοινωνικών 

δομών που 

υποστηρίζονται 

 

Αριθμός δομών   0 5 

PSR796 

Aριθμός επωφελουμένων 

των συνεχιζόμενων 

κοινωνικών δομών 

 

Αριθμός ατόμων 185 2020  300 



 

144 

 

Προτ

εραιό

τητα 

Στόχος 

Πολιτικής. 

Ειδικός 

Στόχος 

[Κωδικός] 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Κατηγορίες  

Δράσεων 

Ενδεικτικός 

π/υ ανά 

κατηγορία 
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Τιμή 
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Στόχος 
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Πεδίο Παρέμβασης Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή 

συνεισφορά 

σε € 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή + Εθνική 

συνεισφορά σε € 

Κωδικός Ονομασία Κωδικός Ονομασία 

 

4.ια 
PSR807 

Aριθμός επωφελουμένων 

των νέων κοινωνικών 

δομών 

 

Αριθμός ατόμων 100 2020  150 

7) Ενίσχυση υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας, 8) ενίσχυση υπηρεσιών 

Ψυχικής Υγείας, 9) Ανάπτυξη 

υπηρεσιών για την 

αντιμετώπιση της εξάρτησης 

(αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, 

νέες εξαρτητικές 

συμπεριφορές κ.α.), 

συμπεριλαμβανομένων 

προγραμμάτων πρόληψης, 10) 

Μονάδες για την προστασία 

εξαρτημένων και γονεϊκής 

στήριξης 

19.400.000€ 

PSO801 

Aριθμός συνεχιζόμενων 

δομών υγείας που 

υποστηρίζονται 

 

Αριθμός δομών 

(φορείς / 

οντότητες) 

  7 7 

160 

Μέτρα για τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης 

(εξαιρουμένων των υποδομών) 

 

16.490.000 19.400.000 

PSO806 

Aριθμός νέων 

δομών/φορέων υγείας που 

υποστηρίζονται 

 

Αριθμός δομών 

 
  0 15 

PSR801 

Aριθμός επωφελουμένων 

των συνεχιζόμενων δομών 

υγείας 

 

Αριθμός ατόμων 22.400 2020  22.400 

PSR806 

Aριθμός επωφελουμένων 

των νέων δομών /φορέων 

υγείας 

 

Αριθμός ατόμων 0 2020  0 

11) Πρόγραμμα κοινωνικού 

φροντιστή και προσωπικού 

βοηθού ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων, κ.α., 12) 

Ανάπτυξη υπηρεσιών 

μετανοσοκομειακής φροντίδας 

σε συνεργασία με τα 

νοσοκομεία της Περιφέρειας, 

13) Δράση υποστήριξης 

μακροχρόνιας φροντίδας σε 

επίπεδο τοπικής κοινότητας.  

4.324.000 € 

 

       

161 

Μέτρα για τη βελτίωση της 

πρόσβασης στη μακροχρόνια 

περίθαλψη (εξαιρουμένων των 

υποδομών) 

3.675.400 

 

4.324.000 

 

       

       162 
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Προτ

εραιό

τητα 

Στόχος 

Πολιτικής. 

Ειδικός 

Στόχος 

[Κωδικός] 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Κατηγορίες  

Δράσεων 

Ενδεικτικός 

π/υ ανά 

κατηγορία 

δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα μέτρησης 

Τιμή 

βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφορ

άς 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή 

συνεισφορά 

σε € 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή + Εθνική 

συνεισφορά σε € 

Κωδικός Ονομασία Κωδικός Ονομασία 

14) Ανάπτυξη και εφαρμογή 

σχεδίων μετασχηματισμού, 

υποστηρίζοντας την 

επανένωση των παιδιών με τις 

οικογένειές τους ή την 

μετάβασή τους σε άλλες 

μορφές φροντίδας (π.χ. 

αναδοχή ή Δομές 

Ημιαυτόνομης Διαβίωσης / 

ΣΥΔ εφήβων), 15) Ενίσχυση 

του θεσμού της αναδοχής, 

συμπεριλαμβανομένης της 

επαγγελματικής, για την 

πρόληψη της ιδρυματοποίησης 

παιδιών που χρειάζονται 

εναλλακτική φροντίδα, και την 

προώθηση της 

αποϊδρυματοποίησης, 16) 

Ενίσχυση των κοινωνικών 

υπηρεσιών σε επίπεδο 

κοινότητας για την πρόληψη 

της ιδρυματοποίησης, 17) 

Υλοποίηση σχεδίων του 

μετασχηματισμού των 

υπηρεσιών για την 

αποϊδρυματοποίηση παιδιών. 

1.500.000 € 

 

       

Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας, συμπεριλαμβανομένης 

της προώθησης της πρόσβασης 

στην κοινωνική προστασία 

 

1.275.000 

 

1.500.000 

 

4. ιβ 

1) Ολοκληρωμένα σχέδια 

τοπικών δράσεων για την 

αντιμετώπιση της παιδικής 

φτώχειας, 2) Υποστήριξη 

εφήβων σε υποβαθμισμένες 

περιοχές. 

 

 

4.492.552€ 

PSO797 

Αριθμός φορέων που 

υλοποιούν δράσεις στο 

πλαίσιο της «Εγγύησης 

για το παιδί» 

Αριθμός φορέων   1 4 

163 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 

των ατόμων που αντιμετωπίζουν 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των 

απόρων και των παιδιών 

3.818.669 4.492.552 

PSR797 

Aριθμός ωφελουμένων 

παιδιών από δράσεις στο 

πλαίσιο της «Εγγύησης 

για το παιδί 

Αριθμός ατόμων 0 2021  540 

    163.328.870€          138.829.539 163.328.870€ 

5 5i 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 

 

 

 

 

  

71.000.000€ 

RCO74 

Πληθυσμός που 

καλύπτεται από έργα στο 

πλαίσιο στρατηγικών για 

ολοκληρωμένη εδαφική 

ανάπτυξη* 

Άτομα   0 270.000 

165, 166, 

167, 168, 

170, 016, 

025, 045, 

058, 067, 

077, 083, 

081, 122, 

127 

  

 60.350.000 71.000.000 
RCO76 

Ολοκληρωμένα έργα 

χωρικής ανάπτυξης 
Έργα   0 45 

RCO75 

Στρατηγικές για 

ολοκληρωμένη χωρική 

ανάπτυξη που 

υποστηρίζονται 

Στρατηγικές   0 5 

RCO58 

Υποδομές για ποδηλασία 

που υποστηρίζονται* 

 

Χιλιόμετρα   0 28 



 

146 

 

Προτ

εραιό

τητα 

Στόχος 

Πολιτικής. 

Ειδικός 

Στόχος 

[Κωδικός] 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Κατηγορίες  

Δράσεων 

Ενδεικτικός 

π/υ ανά 

κατηγορία 

δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα μέτρησης 

Τιμή 

βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφορ

άς 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή 

συνεισφορά 

σε € 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή + Εθνική 

συνεισφορά σε € 

Κωδικός Ονομασία Κωδικός Ονομασία 

PSR998 
Φορείς που συμμετέχουν 

στη διαμόρφωση της 
Συμμετέχοντες 15 2020  25 

RCR64 

Ετήσιος αριθμός χρηστών 

των ειδικών υποδομών για 

ποδηλασία 

Χρήστες /έτος 0 2020  9.000 

5ii 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

Στρατηγικές Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Επένδυσης 
42.394.058€ 

RCO75 

Στρατηγικές για 

ολοκληρωμένη χωρική 

ανάπτυξη που 

υποστηρίζονται * 

 Στρατηγικές   0 2 

165 166, 

167, 168, 

170,  016, 

045, 058, 

059, 062, 

064, 065, 

067, 068, 

078, 079, 

083, 093, 

127, 130 

 36.034.949 42.394.058 

RCO74 

Πληθυσμός που 

καλύπτεται από έργα στο 

πλαίσιο στρατηγικών για 

ολοκληρωμένη χωρική 

ανάπτυξη 

Άτομα   0 60.000 

RCO76 
Ολοκληρωμένα έργα 

χωρικής ανάπτυξης 
Έργα   0 40 

RCO77 

Αριθμός πολιτιστικών και 

τουριστικών χώρων που 

υποστηρίζονται* 

Πολιτιστικοί και 

τουριστικοί 

χώροι 

 

  1 8 

PSR998 

Φορείς που συμμετέχουν 

στη διαμόρφωση της 

εταιρικής σχέσης 

Συμμετέχοντες 10 2020  20 

    113.394.058€          96.384.949€ 113.394.058€ 

 

6 
ΤΒ 

 

Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

Πληροφόρηση και επικοινωνία 

του προγράμματος 

 

3.500.000 € 

 

PSO697 
Επικοινωνιακά σχέδια 

δράσης 
Σχέδια   0 1 

179 Πληροφόρηση και επικοινωνία 

 

2.975.000 

 

3.500.000 

 
PSO696 

Ενέργειες επικοινωνίας 

και προβολής 
Ενέργειες   10 30 

1) Προετοιμασία, υλοποίηση, 

παρακολούθηση και ελέγχου 

του Προγράμματος 

 

 

1.500.000€ 

 

 

PSO691 Έλεγχοι και επιθεωρήσεις  
Έλεγχοι 

/Επιθεωρήσεις 
  50 400 

180 

Προετοιμασία, υλοποίηση, 

παρακολούθηση και έλεγχος 

 

 

 

 

 

1.275.000 

 

 

 

 

 

1.500.000 

 

 

PSO693 

Συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών και 

προμηθειών 

Συμβάσεις   5 25 

Αξιολόγηση, εκπόνηση 

μελετών και συλλογής 

δεδομένων 

1.989.393 € PSO693 

Συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών και 

προμηθειών 

Συμβάσεις   5 20 181 
Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή 

δεδομένων 
1.690.984 1.989.393 

1) Υποστήριξη της 

Διαχειριστικής Αρχής, 2) 

Ενίσχυση της ικανότητας των 

φορέων και δικαιούχων του 

Προγράμματος, 3) Στήριξη 

κοινωνικών εταίρων και 

κοινωνίας των πολιτών, 4)  

Λειτουργία Περιφερειακής 

1.000.000€ 

 

PSO692a 

 

Άτομα που εκπαιδεύτηκαν 

/καταρτίστηκαν στους 

Δικαιούχους 

 

Άτομα 

 

  45 80 

182 

Ενίσχυση της ικανότητας των 

αρχών του κράτους μέλους, των 

δικαιούχων και των οικείων εταίρων 

 

850.000 

 

1.000.000 

 
PSO692b 

 

Άτομα που εκπαιδεύτηκαν 

/καταρτίστηκαν εκτός 

Δικαιούχων 

Άτομα 

 

  5 20 
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Προτ

εραιό

τητα 

Στόχος 

Πολιτικής. 

Ειδικός 

Στόχος 

[Κωδικός] 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Κατηγορίες  

Δράσεων 

Ενδεικτικός 

π/υ ανά 

κατηγορία 

δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα μέτρησης 

Τιμή 

βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφορ

άς 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή 

συνεισφορά 

σε € 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 

Ενωσιακή + Εθνική 

συνεισφορά σε € 

Κωδικός Ονομασία Κωδικός Ονομασία 

Δομής υποστήριξης της 

στρατηγικής RIS3. 

 
PSO694 

Δικαιούχοι που 

υποστηρίζονται Δικαιούχοι   5 20 

    7.989.393€          6.790.984€ 7.989.393€ 

7 ΤΒ 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

Πληροφόρηση και επικοινωνία 

του προγράμματος 

 

550.000 € 

 

PSO697 
Επικοινωνιακά σχέδια 

δράσης 
Σχέδια   0 1 

179 Πληροφόρηση και επικοινωνία 

 

467.500 

 

550.000 

 PSO696 
Ενέργειες επικοινωνίας 

και προβολής 
Ενέργειες   3 10 

1) Προετοιμασία, υλοποίηση, 

παρακολούθηση και ελέγχου 

του Προγράμματος 

 

600.000 € 

 

PSO693 

Συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών και 

προμηθειών 

Συμβάσεις   2 4 

180 

Προετοιμασία, υλοποίηση, 

παρακολούθηση και έλεγχος 

 

510.000 

 

600.000 

 PSO691 Έλεγχοι και επιθεωρήσεις 
Έλεγχοι/ 

επιθεωρήσεις 
  10 100 

Αξιολόγηση, εκπόνηση 

μελετών και συλλογής 

δεδομένων 

643.235€ PSO693 

Συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών και 

προμηθειών 

Συμβάσεις   1 5 181 
Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή 

δεδομένων 
546.750 643.235 

1) Υποστήριξη της 

Διαχειριστικής Αρχής, 2) 

Ενίσχυση της ικανότητας των 

φορέων και δικαιούχων του 

Προγράμματος, 3) Στήριξη 

κοινωνικών εταίρων και 

κοινωνίας των πολιτών, 4) 

Περιφερειακός Μηχανισμός 

Διάγνωσης αναγκών της 

αγοράς εργασίας 

 

450.000€ 

PSO692a 

 

Άτομα που εκπαιδεύτηκαν 

/καταρτίστηκαν στους 

Δικαιούχους  

 

Άτομα 

 

  45 80 

182 

Ενίσχυση της ικανότητας των 

αρχών του κράτους μέλους, των 

δικαιούχων και των οικείων εταίρων 

 

 

382.500 

 

450.000 

 

PSO692b 

 

Άτομα που εκπαιδεύτηκαν 

/καταρτίστηκαν εκτός 

Δικαιούχων 

 

Άτομα 

 

  5 20 

PSO694 
Δικαιούχοι που 

υποστηρίζονται Δικαιούχοι   2 5 

       2.243.235€          1.906.750€ 2.243.235€ 

      ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 639.098.845€          543.234.017 639.098.845 
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