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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3
ΣΤΟΙΧΕΊΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the
year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial
and indicator data.
Το Επιχειρησιακό Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020 (ΕΠ ΠΑΜΘ 2014
– 2020) εγκρίθηκε στις 18-12-2014 με την C(2014) 10174 final απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) του ΕΠ
ΠΑΜΘ ανέρχεται σε 507.739.340 € εκ των οποίων 441.171.009 € αφορούν σε πόρους
του ΕΤΠΑ και 66.568.331 € αφορούν σε πόρους του ΕΚΤ.
Στις 26-06-2015 έλαβε χώρα η 1η Συνεδρίαση της Επ. Παρ. του ΕΠ ΠΑΜΘ όπου
εγκρίθηκε η εξειδίκευση 40 Δράσεων ΣΔΔ 321.141.563 € (63,2%) εκ των οποίων
313.416.379 € (71,0%) αφορούν σε πόρους του ΕΤΠΑ και 7.725.184 € (11,6%)
αφορούν σε πόρους του ΕΚΤ.
Μέχρι 31-12-2015 εκδόθηκαν 13 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ΣΔΔ 87.007.743 €
(17,1%) εκ των οποίων 82.402.843 € (18,7%) αφορούν σε πόρους του ΕΤΠΑ και
4.604.900 € (6,9%) αφορούν σε πόρους του ΕΚΤ.Συνοπτικά αναφέρεται ότι οι
προσκλήσεις αφορούν:
Για το ΕΤΠΑ:
1) στην ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών Αβάθμιας-Ββάθμιας εκπαίδευσης (Επ.Πρ.
10α), π/υ 35.727.843 €,
2) στην εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης
ποιότητας Διαχειριστικών Σχεδίων Λεκανών Απορροής (Επ.Πρ. 6β), π/υ 1.000.000 €,
3) στην ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας (Επ.Πρ. 9α), π/υ 2.050.000 €,
4) σε παρεμβάσεις προστασίας ακτών από διάβρωση (Επ.Πρ. 5β), π/υ 5.000.000 €,
5) στην αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση διατηρητέων, ιστορικών και
πολιτιστικών κτιρίων (Επ.Πρ. 6γ), π/υ 5.000.000 €
6) σε μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από πλημμύρες (Επ.Πρ. 5β), π/υ
6.500.000 €
7) στην ανάπτυξη αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής φροντίδας (Επ.Πρ. 9α), π/υ
6.000.000 €
8) στη διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς (Επ.Πρ. 6γ), π/υ 5.000.000 €,
9) στην ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Επ.Πρ. 10α),
π/υ 12.000.000 € και
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10) στην Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ, π/υ 3.500.000 €
Για το ΕΚΤ:
11) στην εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015
- 2016 (Επ.Πρ. 9i), π/υ 4.046.250 € στην οποία περιλαμβάνεται και η παροχή
υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία,
12) στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία
ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015 – 2016 (Επ.Πρ. 9ii), π/υ
558.650 € και
10) στην Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΚΤ, π/υ 625.000 €
Στο πλαίσιο των ανωτέρω προσκλήσεων εντάχθηκαν 5 πράξεις ΣΔΔ 6.568.321 € (1,3%)
εκ των οποίων 1.963.421 € (0,4%) αφορούν σε πόρους του ΕΤΠΑ και 4.604.900 €
(6,9%) αφορούν σε πόρους του ΕΚΤ.
Οι ενταγμένες πράξεις του ΕΤΠΑ εμπίπτουν:
1) στην Επ.Πρ. 9α και συμβάλουν στην επίτευξη του Ειδικού Στόχο 18 «Βελτίωση /
αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας» και του Κοινού Δείκτη
Εκροών CO36 «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας» και
2) στην Επ.Πρ. 5β και συμβάλουν στην επίτευξη του Ειδικού Στόχο 9 «Μείωση της
επικινδυνότητας και των επιπτώσεων από φυσικούς κινδύνους και καταστροφές» και
του Ειδικού Δείκτη Εκροών 02103 «Έκταση που προστατεύεται από διάβρωση».
Οι ενταγμένες πράξεις του ΕΚΤ εμπίπτουν:
3) στην Επ.Πρ. 9i και συμβάλουν στην επίτευξη του Ειδικού Στόχο 22 «Βελτίωση της
πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων και περιθωριοποιημένων ομάδων στην αγορά
εργασίας».
4) στην Επ.Πρ. 9ii και συμβάλουν στην επίτευξη του Ειδικού Στόχο 23 «Πρόληψη και
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μειονεκτούντων ατόμων και
περιθωριοποιημένων ομάδων».
Αναλυτικός πίνακας με το σύνολο των Προσκλήσεων και των Ενταγμένων Πράξεων
του ΕΠ ΠΑΜΘ αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ
(http://www.eydamth.gr/2015-03-12-10-52-01).
Μέχρι 31-12-2015 δεν είχαν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες
προς συγχρηματοδότηση και ως εκ τούτου δεν υπήρξε πρόοδος στην επίτευξη των
δεικτών του προγράμματος. Επίσης, για τα έτη αναφοράς 2014 – 2015 δεν υπήρξε
εξειδίκευση και συνεπώς ενεργοποίηση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής του ΕΠ
ΠΑΜΘ.
Απρόβλεπτες εξελίξεις και προβλήματα που επηρέασαν την πορεία ενεργοποίησης του
ΕΠ ΠΑΜΘ
Βασική κατεύθυνση της 1ης εξειδίκευσης που έλαβε χώρα εντός του 2015 ήταν η
μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση του προγράμματος για την υλοποίηση της αναπτυξιακής
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στρατηγικής της Π-ΑΜΘ αλλά και την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων
του ΕΠ ΠΑΜΘ όπως αποτυπώνονται κύρια στο πλαίσιο επίδοσης του ΕΠ ΠΑΜΘ. Οι
σημαντικότατες όμως πολιτικοοικονομικές εξελίξεις που ακολούθησαν την Επιτροπή
Παρακολούθησης και διήρκησαν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του 2015, είχαν
αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην εφαρμογή του πλάνου ενεργοποίησης του ΕΠ
ΠΑΜΘ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)
για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 τέθηκε σε εφαρμογή, μετά και από την έγκρισή του
από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) το Νοέμβριο του 2015.
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ αξιοποίησε το χρονικό διάστημα (06/2015 έως 12/2015) για την
περαιτέρω εξειδίκευση του Προγράμματος και προχώρησε:
1. στην εξειδίκευση της ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής «Εγνατίας Οδού»,
2. στην εξειδίκευση των Στρατηγικών ΒΑΑ (οδηγός υποβολής και κριτήρια επιλογής),
3. στην ολοκλήρωση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής
Ανάπτυξης της Π-ΑΜΘ που αποτελεί εισροή για εξειδίκευση πρόσθετων δράσεων,
4. στην εκπόνηση της Μελέτης Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην
Π-ΑΜΘ και την Πρόταση για τη Λειτουργία του Μόνιμου Μηχανισμού
Επικαιροποίησης της Μελέτης με την οποία καλύπτεται και σχετική αυτοδέσμευση του
Προγράμματος για την ενεργοποίηση δράσεων Απασχόλησης από πόρους του ΕΚΤ,
5. στην υλοποίηση δύο ακόμη εργαστηριών επιχειρηματικής ανακάλυψης (στην
αλυσίδα αξίας χημικών και πολυμερών και στην αλυσίδα αξίας ηλεκτρονικών και
ηλεκτρολογικού υλικού) στο πλαίσιο εξειδίκευσης της Περιφερειακής RIS3.
6. στη συγκέντρωση όλων των αναγκών του τομέα υγείας και συνεργασία με τον
αρμόδιο τομέα πολιτικής (Υπουργείο Υγείας),
7. στην περαιτέρω εξειδίκευση δράσεων του τομέα Οδικής Ασφάλειας,
8. στη συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ / ΕΝ/ΚΑ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενίσχυση της δράσης 7ε.17.1 που
αφορά στην ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στα αστικά
κέντρα της Π-ΑΜΘ,
9. στη συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ στην πρόσθετη εξειδίκευση δράσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που σε πρώτη φάση περιλαμβάνουν τα «Κέντρα
Κοινότητας» και τα «Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)».
Επίσης, εντός του 2015 εκδόθηκαν διοικητικές πράξεις για την αναδιάρθρωση της ΕΥΔ
και τη συγκρότηση της Επ. Παρ. του Ε.Π. ΑΜΘ 2014 - 2020.
Συμπερασματικά αναφέρεται ότι το 2015 υλοποιήθηκαν κύρια υποστηρικτικές
ενέργειες για την πλήρη εξειδίκευση του προγράμματος οι οποίες αναμένεται να
οδηγήσουν στην ενεργοποίησή του εντός του 2016, σε ποσοστό 70% για το ΕΤΠΑ και
σε 25% για το ΕΚΤ.
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αναγν Άξονας προτεραιότητας
ωριστι
κό

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

1

Δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις του ΑΠ καθώς εκκρεμούσαν ζητήματα α) κατάρτισης και έγκρισης κριτηρίων
αξιολόγησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων, β) εφαρμογής θεσμικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων σε σχέση
με τις Περιφερειακές RIS3 και γ) διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων και Περιφερειακής RIS3.

Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της
τοπικής οικονομίας

Στις 13-11-2015 εκδόθηκε από την ΕΥΚΕ οδηγός «Κρατικών Ενισχύσεων και RIS3» ο οποίος αποσαφήνιζε τις
δυνατότητες εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου της Ε.Ε. σε θέματα κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με τις δράσεις
RIS3. Επίσης, στις 21-12-2015 πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή εκπαιδευτικό σεμινάριο από την ΕΥΚΕ σε
στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ που αφορούσε σε ζητήματα κρατικών ενισχύσεων. Συμπληρωματικά, στο πλαίσιο
της 2ης συνεδρίασης του Δικτύου RIS3 (09-10-2015), δόθηκαν κατευθύνσεις για τη διαχείριση δράσεων
κρατικών ενισχύσεων και Περιφερειακής RIS3.
Όλες οι ανωτέρω ενέργειες συνέβαλαν στη διαμόρφωση σχεδίου πρόσκλησης και κριτηρίων αξιολόγησης για τη
δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» π/υ 1,5 εκατ. € στο ΘΣ 1, τα
οποία και θα οριστικοποιηθούν από την Επ.Παρ. του ΕΠ ΠΑΜΘ εντός του 2016. Η πρόσκληση θα λειτουργήσει
ως υπόδειγμα για την ενεργοποίηση ανάλογης δράσης στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3.
Σε ότι αφορά στο ΘΣ 2, δεν πραγματοποιήθηκαν ενέργειες καθώς, με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, δεν έχει αρθεί η σχετική αυτοδέσμευση του ΕΠ ΠΑΜΘ που αφορά στην
εναρμόνιση των προς χρηματοδότηση δράσεων με την «Εθνική Στρατηγική για την ψηφιακή Ανάπτυξη –
Ψηφιακή Ελλάδα 2021».
Για την ενεργοποίηση του ΘΣ 3 εκκρεμούν ζητήματα εξειδίκευσης, σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις
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Αναγν Άξονας προτεραιότητας
ωριστι
κό

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
δράσεις που προκήρυξε το ΕΠΑΝΕΚ, αλλά και ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα

2

Βελτίωση της
ελκυστικότητας της
Περιφέρειας ως τόπου
εγκατάστασης
επιχειρήσεων και ατόμων

Στον ΑΠ 2 ενεργοποιήθηκαν μέσω 5 προσκλήσεων, 22.500.000 € ή το 8,3% της ΣΔΔ του ΑΠ ως ακολούθως:
2 προκλήσεις στην Επ.Πρ. 5β. Η 1η π/υ 6.500.000 € αφορούσε στην υλοποίηση της Δράσης 5β.9.1 «Μέτρα
πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από πλημμύρες» και η 2η π/υ 5.000.000 € στην υλοποίηση της Δράσης
5β.9.3 «Παρεμβάσεις προστασίας από διάβρωση ακτών».
1 πρόσκληση στην Επ.Πρ. 6β π/υ 1.000.000 € που αφορούσε στην υλοποίηση της Δράσης 6β.11.2 «Εφαρμογή
μέτρων βέλτιστης διαχείρισης και παρακολούθησης ποιότητας υδάτων διαχειριστικών σχεδίων λεκανών
απορροής».
2 προκλήσεις στην Επ.Πρ. 6γ. Η 1η π/υ 5.000.000 € αφορούσε στην υλοποίηση της Δράσης 6γ.12.1
«Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων» και η 2η π/υ 5.000.000 € στην υλοποίηση της Δράσης
6γ.12.2 «Αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση διατηρητέων, ιστορικών και πολιτιστικών κτιρίων».
Στο πλαίσιο των ανωτέρω προσκλήσεων εντάχθηκε μια πράξη π/υ 1.125.668 € στη Δράση 5β.9.3 «Παρεμβάσεις
προστασίας από διάβρωση ακτών».
Προβλήματα που συνδέονται με την υλοποίηση του ΑΠ 2 στις Επ.Πρ. που έχει ενεργοποιηθεί αναφέρονται
συνοπτικά:
1. Για την κάλυψη της απαίτησης για συμβατότητα των πράξεων με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
ζητείται από τους δικαιούχους η υποβολή, της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της
Αποκεντρωμένης Δικοίκησης. Η σύμφωνη γνώμη, αν και εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την ανωτέρω απαίτηση,
δημιουργεί καθυστερήσεις.
2. Για την κάλυψη της απαίτησης για συμβατότητα των πράξεων με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας,
ζητείται η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) η οποία δημιουργεί καθυστερήσεις.
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Αναγν Άξονας προτεραιότητας
ωριστι
κό

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω καθυστερήσεων η ΕΥΔ συνεργάζεται με τις αρμόδιες Δ/νσεις και παρέχει
κατευθύνσεις προς τους Δικ

3

Ανθρώπινοι Πόροι και
Κοινωνική Συνοχή ΕΤΠΑ

Στον ΑΠ 3 ενεργοποιήθηκαν μέσω 4 προσκλήσεων, 55.777.843 € ή το 60,9% της ΣΔΔ του ΑΠ ως ακολούθως:
2 προκλήσεις στην Επ.Πρ. 10α. Η 1η π/υ 12.000.000 € αφορούσε στην υλοποίηση της Δράσης 10α.19.1
«Ανάπτυξη – Αναβάθμιση υποδομών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και η 2η π/υ 35.727.843 € στην υλοποίηση της
Δράσης 10α.19.1 «Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
2 προκλήσεις στην Επ.Πρ. 9α. Η 1η π/υ 2.050.000 € αφορούσε στην υλοποίηση της Δράσης 9α.18.1 «Ανάπτυξη /
αναβάθμιση υποδομών υγείας» και η 2η π/υ 6.000.000 € στην υλοποίηση της Δράσης 9α.18.2 «Ανάπτυξη /
αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής φροντίδας».
Στο πλαίσιο των ανωτέρω προσκλήσεων εντάχθηκε μια πράξη π/υ 837.753 € στη Δράση 9α.18.1 «Ανάπτυξη /
αναβάθμιση υποδομών υγείας».
Εκτιμάται ότι θα υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση δράσεων του τομέα Υγείας καθώς
απαιτείται για κάθε πράξη η «έγκρισης Σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας». Για την επιτάχυνση της
διαδικασίας η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ έχει προτείνει την κατάρτιση μιας επιχειρησιακής συμφωνίας υλοποίησης μεταξύ
Υπουργείου Υγείας και Περιφέρειας που θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες παρεμβάσεις του τομέα, σύμφωνα και με
τη σχετική εξειδίκευση και την χαρτογράφηση των δομών υγείας στην Π-ΑΜΘ και να εκδοθεί μια συνολική
έγκριση σκοπιμότητας για μια ομάδα πράξεων.
Ζήτημα που έχουν προκύψει από την ανάγκη επικαιροποίησης των αναγκών αλλά και εγκρίσεων κτιριολογικών
προγραμμάτων στον τομέα της Α/βάθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης αντιμετωπίζονται χωρίς ιδιαίτερες
καθυστερήσεις.

EL
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Αναγν Άξονας προτεραιότητας
ωριστι
κό

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

4

Στον ΑΠ 4 ενεργοποιήθηκαν μέσω 3 προσκλήσεων, 4.604.900 € ή το 7,0% της ΣΔΔ του ΑΠ ως ακολούθως:

Ανθρώπινοι Πόροι και
Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

2 προκλήσεις στην Επ.Πρ. 9i. Η 1η π/υ 3.924.345 € αφορούσε στην υλοποίηση της Δράσης 9i.22.1 «Παροχή
υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών» και η 2η π/υ 121.905€ στην υλοποίηση της Δράσης 9i.22.2
«Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών με αναπηρία».
1 πρόσκληση στην Επ.Πρ. 9ii π/υ 558.650 € που αφορά στην υλοποίηση της Δράσης 9ii.23.1 «Εξειδικευμένη
εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και εκπαιδευτικές ανάγκες».
Στο πλαίσιο των ανωτέρω προσκλήσεων εντάχθηκαν 3 πράξεις ΣΔΔ 4.604.900 €.
Στην Επ.Πρ. 9i o δείκτης CO17 έχει στοχοθετηθεί στο ΕΠ με υψηλότερη τιμή στόχου από αυτής που θα λάβει,
γιατί δεν είχαν προσδιοριστεί με σαφήνεια οι υποκατηγορίες συμμετεχόντων που θα περιλαμβάνει.
Στην Επ.Πρ. 9ii, ο δείκτης CO15 και ο Τ1042 έχουν στοχοθετηθεί στο εγκεκριμένο ΠΕΠ με την παραδοχή ότι
μετρούν συμμετέχοντες με συλλογή microdata. Η πράξη της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης είναι
συστημική δράση και οι μαθητές δεν θεωρούνται συμμετέχοντες κατά την έννοια των κοινών δεικτών, για αυτό
και οι δείκτες λαμβάνουν τιμές επίτευξης 0. Θα γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στο πλαίσιο των ενεργειών
εκπλήρωσης της Γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 και σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ και την Ε.Ε. Από
τα στοιχεία υλοποίησης της πράξης της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης έως 31/12/2015, 33 σχολεία και
33 μαθητές ΑΜΕΑ ωφελήθηκαν από την πράξη.
Δεν παρουσιάζονται προβλήματα κατά την υλοποίηση των πράξεων του ΑΠ ενώ οι όποιες καθυστερήσεις
εντοπίζονται αντιμετωπίζονται σε συνεργασία με τους Δικαιούχους.

5

EL

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ο ΑΠ 5 «Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ» ενεργοποιήθηκε με την έκδοση μιας πρόσκλησης ΣΔΔ 3.500.000 € ή το
43,1% της ΣΔΔ του ΑΠ. Ειδικότερα ενεργοποιήθηκαν δράσεις που αφορούν στην Προετοιμασία, εφαρμογή
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Αναγν Άξονας προτεραιότητας
ωριστι
κό
ΕΤΠΑ

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
παρακολούθηση και επιθεώρηση του προγράμματος, στην πληροφόρηση, δημοσιότητα και δικτύωση αλλά και
στην υποστήριξη του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
Μέχρι 31.12.2015 δεν εντάχθηκαν πράξεις στον ΑΠ 5. Δεν αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα κατά την
υλοποίηση του ΑΠ.

6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΕΚΤ

Ο ΑΠ 6 «Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ» ενεργοποιήθηκε με την έκδοση μιας πρόσκλησης ΣΔΔ 650.000 € ή το 51,0%
της ΣΔΔ του ΑΠ. Ειδικότερα ενεργοποιήθηκαν δράσεις που αφορούν στην Προετοιμασία, εφαρμογή
παρακολούθηση και επιθεώρηση του προγράμματος και στην πληροφόρηση, δημοσιότητα και δικτύωση.
Μέχρι 31.12.2015 δεν εντάχθηκαν πράξεις στον ΑΠ 6. Δεν αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα κατά την
υλοποίηση του ΑΠ.

EL
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3.2. Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας

Άξονας προτεραιότητας

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

250,00

0,00

Δεν έχει ενεργοποιηθεί
ο ΑΠ1.

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

250,00

0,00

Δεν έχει ενεργοποιηθεί
ο ΑΠ1.

F

CO26

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
Επιχειρήσεις
επιχειρήσεων που συνεργάζονται

Λιγότερο ανεπτυγμένες

300,00

0,00

Δεν έχει ενεργοποιηθεί

10

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

με ερευνητικά ιδρύματα

περιφέρειες

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

ο ΑΠ1.

S

CO26

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

300,00

0,00

Δεν έχει ενεργοποιηθεί
ο ΑΠ1.

F

CO27

Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές
επενδύσεις που συνδυάζονται με
δημόσια στήριξη στον τομέα της
καινοτομίας ή σε έργα έρευνας
και ανάπτυξης

ευρώ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3.500.000,00

0,00

Δεν έχει ενεργοποιηθεί
ο ΑΠ1.

S

CO27

Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές
επενδύσεις που συνδυάζονται με
δημόσια στήριξη στον τομέα της
καινοτομίας ή σε έργα έρευνας
και ανάπτυξης

ευρώ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3.500.000,00

0,00

Δεν έχει ενεργοποιηθεί
ο ΑΠ1.

F

CO29

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

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

250,00

0,00

Δεν έχει ενεργοποιηθεί
ο ΑΠ1.

S

CO29

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

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

250,00

0,00

Δεν έχει ενεργοποιηθεί
ο ΑΠ1.

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

(1)
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Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

F

CO26

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που συνεργάζονται
με ερευνητικά ιδρύματα

0,00

S

CO26

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που συνεργάζονται
με ερευνητικά ιδρύματα

0,00

F

CO27

Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές
επενδύσεις που συνδυάζονται με
δημόσια στήριξη στον τομέα της
καινοτομίας ή σε έργα έρευνας
και ανάπτυξης

0,00

S

CO27

Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές
επενδύσεις που συνδυάζονται με
δημόσια στήριξη στον τομέα της
καινοτομίας ή σε έργα έρευνας
και ανάπτυξης

0,00

F

CO29

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

0,00

S

CO29

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

0,00

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

12
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Άξονας προτεραιότητας

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

1 - Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς
προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

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

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1012

Δαπάνες Ε&Α επιχειρήσεων ως
ποσοστό του περιφερειακού ΑΕΠ

ποσοστό

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης
0,16

2013

Τιμή στόχος
(2023)
0,20

2015 Σύνολο

0,16

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τα στοιχεία αντλούνται από το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης /
Eurostat, και η ενημέρωσή τους
ακολουθεί τις αντίστοιχες
επικαιροποιήσεις.
Ο σύνδεσμος αφορά το
μέγεθος του περιφερειακού
ΑΕΠ
http://www.statistics.gr/el/statis
tics/-/publication/SEL48/-

EL
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Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1012

Δαπάνες Ε&Α επιχειρήσεων ως
ποσοστό του περιφερειακού ΑΕΠ

2014 Σύνολο

2014
Ποιοτικά

0,16

15

EL

Άξονας προτεραιότητας

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

2 - Ενίσχυση της συνεργατικής έρευνας μεταξύ ερευνητικών, ακαδημαϊκών φορέων και επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1013

Κυλιόμενος μέσος αριθμός
συμβάσεων μεταφοράς
τεχνολογίας κάθε είδους που
συνάφθηκαν μεταξύ δημόσιων
ερευνητικών οργανισμών και
επιχειρήσεων ανά τριετία.

αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Τιμή βάσης

54,00

16

Έτος
βάσης
2013

Τιμή στόχος
(2023)
75,00

2015 Σύνολο

54,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Με δεδομένο ότι ο ΑΠ 1 δεν
έχει ενεργοποιηθεί οπότε και
δεν υπάρχουν νέα στοιχεία για
την τιμή βάσης από τις
δηλωθείσες Πηγές άντλησης
στοιχείων, δεν υπάρχουν
διαφοροποίηση.

EL

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1013

Κυλιόμενος μέσος αριθμός
συμβάσεων μεταφοράς
τεχνολογίας κάθε είδους που
συνάφθηκαν μεταξύ δημόσιων
ερευνητικών οργανισμών και
επιχειρήσεων ανά τριετία.

2014 Σύνολο

2014
Ποιοτικά

54,00

17

EL

Άξονας προτεραιότητας

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

F

Τ1001

Αριθμός δημόσιων ψηφιακών
υπηρεσιών που αναβαθμίστηκαν

Αριθμός

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

5,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

S

Τ1001

Αριθμός δημόσιων ψηφιακών
υπηρεσιών που αναβαθμίστηκαν

Αριθμός

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

5,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

F

Τ1002

Αριθμός datasets δημόσιων
δεδομένων που διατίθενται
ηλεκτρονικά

Αριθμός

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

10,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

S

Τ1002

Αριθμός datasets δημόσιων
δεδομένων που διατίθενται
ηλεκτρονικά

Αριθμός

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

10,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

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

EL
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EL

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

F

Τ1001

Αριθμός δημόσιων ψηφιακών
υπηρεσιών που αναβαθμίστηκαν

0,00

S

Τ1001

Αριθμός δημόσιων ψηφιακών
υπηρεσιών που αναβαθμίστηκαν

0,00

F

Τ1002

Αριθμός datasets δημόσιων
δεδομένων που διατίθενται
ηλεκτρονικά

0,00

S

Τ1002

Αριθμός datasets δημόσιων
δεδομένων που διατίθενται
ηλεκτρονικά

0,00

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

Άξονας προτεραιότητας

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

3 - Ενίσχυση της προσφοράς ψηφιακού περιεχομένου σε τομείς της Περιφερειακής Διοίκησης, του Πολιτισμού και του Τουρισμού.

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

T1014

Φυσικά πρόσωπα που
αλληλεπιδρούν επιγραμμικά με
δημόσιες αρχές κατά τους
τελευταίους 12 μήνες.

Ποσοστό

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

T1014

Φυσικά πρόσωπα που
αλληλεπιδρούν επιγραμμικά με
δημόσιες αρχές κατά τους
τελευταίους 12 μήνες.

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

35,53

Έτος
βάσης
2013

Τιμή στόχος
(2023)
50,00

2015 Σύνολο

45,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Δεν υπάρχουν νέα
επικαιροποιημένα στοιχεία .

2014
Ποιοτικά

46,00
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EL

Άξονας προτεραιότητας

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

130,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

130,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

F

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

30,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

S

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

30,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

F

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

100,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.
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Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

λαμβάνουν στήριξη
S

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

100,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

380,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

380,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

F

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

0,00

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

S

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

0,00

F

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

S

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

0,00

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

0,00

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

Άξονας προτεραιότητας

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

4 - Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1015

Ποσοστό start-ups/νέων
εταιρειών στους ενισχυόμενους
κλάδους προς το σύνολο νέων
επιχειρήσεων.

Ποσοστό

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1015

Ποσοστό start-ups/νέων
εταιρειών στους ενισχυόμενους
κλάδους προς το σύνολο νέων
επιχειρήσεων.

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης
3,71

2013

Τιμή στόχος
(2023)
8,00

2015 Σύνολο

3,71

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Δεν υπάρχουν νέα
επικαιροποιημένα στοιχεία .

2014
Ποιοτικά

3,71
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EL

Άξονας προτεραιότητας

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

390,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

390,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

390,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

390,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

480,00

0,00

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.
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Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

480,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

0,00

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

Ο ΑΠ1 δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

0,00

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις

0,00

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

EL
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EL

Άξονας προτεραιότητας

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

5 - Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΜΕ.

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

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1016

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

εκατομμύρια €

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Τιμή βάσης

7.226,00

Έτος
βάσης
2011

Τιμή στόχος
(2023)
7.373,00

2015 Σύνολο

6.220,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Η τιμή προέρχεται από τα
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα
στοιχεία, έτους 2013.
http://www.statistics.gr/el/statis
tics/-/publication/SEL45/-

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1016

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

2014 Σύνολο

2014
Ποιοτικά

6.220,00
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Άξονας προτεραιότητας

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

6 - Αύξηση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ.

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή βάσης

Τ1017

Αξία εξαγωγών

εκατομμύρια €

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

682,55

2013

745,00

711,67

Οι εισαγωγές και εξαγωγές ανά
Περιφέρεια προκύπτουν, για
μεν το ενδοκοινοτικό εμπόριο
από την υποβολή δηλώσεων
Intrastat στις Δ.Ο.Υ. του νομού
υποβολής των συναλλαγών, για
δε το εμπόριο με τις Τρίτες
Χώρες, προκύπτουν από τα
παραστατικά που υποβάλλονται
στο τελωνείο του νομού.

Τ1035

Πλήθος διανυκτερεύσεων
αλλοδαπών τουριστών σε
ξενοδοχεία.

αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

677.513,00

2012

750.000,00

909.677,00

Πλέον πρόσφατο μέγεθος
τιμής.
http://www.statistics.gr/el/statis
tics/-/publication/STO12/2014

31

Έτος
βάσης

Τιμή στόχος
(2023)

2015 Σύνολο

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

EL

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1017

Αξία εξαγωγών

Τ1035

Πλήθος διανυκτερεύσεων
αλλοδαπών τουριστών σε
ξενοδοχεία.

2014 Σύνολο

2014
Ποιοτικά

711,67
909.677,00
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EL

Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

4a - Προώθηση της παραγωγής και της διανομής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

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

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

F

CO30

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Πρόσθετη δυναμικότητα
παραγωγής ανανεώσιμης
ενέργειας

MW

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

15,00

0,00

Δεν έχει ενεργοποιηθεί
η Επενδυτική
Προτεραιότητα.

S

CO30

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Πρόσθετη δυναμικότητα
παραγωγής ανανεώσιμης
ενέργειας

MW

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

15,00

0,00

Δεν έχει ενεργοποιηθεί
η Επενδυτική
Προτεραιότητα.

F

CO34

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

Τόνοι
ισοδυνάμου CO2

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

9.000,00

0,00

Δεν έχει ενεργοποιηθεί
η Επενδυτική
Προτεραιότητα.

S

CO34

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

Τόνοι
ισοδυνάμου CO2

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

9.000,00

0,00

Δεν έχει ενεργοποιηθεί
η Επενδυτική
Προτεραιότητα.

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

EL
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EL

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

F

CO30

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Πρόσθετη δυναμικότητα
παραγωγής ανανεώσιμης
ενέργειας

0,00

S

CO30

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Πρόσθετη δυναμικότητα
παραγωγής ανανεώσιμης
ενέργειας

0,00

F

CO34

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

0,00

S

CO34

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

0,00

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

4a - Προώθηση της παραγωγής και της διανομής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Ειδικός στόχος

7 - Αύξηση χρήσης της γεωθερμίας για θερμικές εφαρμογές.

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1018

Ισοδύναμο παραγόμενο ενέργειας
από γεωθερμία

ΜWh / έτος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1018

Ισοδύναμο παραγόμενο ενέργειας
από γεωθερμία

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης
0,00

2014

Τιμή στόχος
(2023)
36.000,00

2015 Σύνολο

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

0,00

2014
Ποιοτικά

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

F

CO32

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

kWh/έτος

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3.500.000,00

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

kWh/έτος

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3.500.000,00

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

Τόνοι
ισοδυνάμου CO2

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

900,00

S

F

EL

CO32

CO34

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

0,00
Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

0,00
Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

0,00
Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

S

CO34

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

Τόνοι
ισοδυνάμου CO2

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

900,00

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

0,00
Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

F

CO32

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

0,00

S

CO32

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

0,00

F

CO34

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

0,00

S

CO34

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

0,00

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

8 - Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων υποδομών.

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1036

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας σε δημόσια κτίρια

MWh/έτος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1036

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας σε δημόσια κτίρια

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

146.885,00

Έτος
βάσης
2009

Τιμή στόχος
(2023)
143.000,00

2015 Σύνολο

146.885,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Δεν υπάρχουν νέα
επικαιροποιημένα στοιχεία .

2014
Ποιοτικά

146.885,00
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη
συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

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

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

F

Τ1038

Πληθυσμός που ωφελείται από
μέτρα διαχείρισης κινδύνου
πλημμύρας

Αριθμός
κατοίκων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

60.000,00

0,00

Έχουν ενεργοποιηθεί
δράσεις της
Επενδυτικής
Προτεραιότητας αλλά
δεν έχει αρχίσει η
υλοποίηση.

S

Τ1038

Πληθυσμός που ωφελείται από
μέτρα διαχείρισης κινδύνου
πλημμύρας

Αριθμός
κατοίκων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

60.000,00

0,00

Δεν έχουν υποβληθεί
ακόμη πράξεις.

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

Τ1038

Πληθυσμός που ωφελείται από
μέτρα διαχείρισης κινδύνου

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

0,00
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

πλημμύρας
S

EL

Τ1038

Πληθυσμός που ωφελείται από
μέτρα διαχείρισης κινδύνου
πλημμύρας

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη
συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Ειδικός στόχος

9 - Μείωση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων από φυσικούς κινδύνους και καταστροφές.

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1034

Μέσο οικονομικό κόστος ζημιών
από πλημμύρες ανά πλημμυρικό
γεγονός 2014 - 2023

εκατ. €

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1034

Μέσο οικονομικό κόστος ζημιών
από πλημμύρες ανά πλημμυρικό
γεγονός 2014 - 2023

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

253,00

Έτος
βάσης
2014

Τιμή στόχος
(2023)
240,00

2015 Σύνολο

253,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Δεν υπάρχουν πρόσφατα
επικαιροποιημένα στοιχεία από
την Πηγή.

2014
Ποιοτικά

253,00
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

F

CO17

Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη
δυναμικότητα ανακύκλωσης
αποβλήτων

Τόνοι/έτος

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

10.000,00

0,00

Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

S

CO17

Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη
δυναμικότητα ανακύκλωσης
αποβλήτων

Τόνοι/έτος

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

10.000,00

0,00

Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO17

Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη
δυναμικότητα ανακύκλωσης
αποβλήτων

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

0,00
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EL

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

S

CO17

Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη
δυναμικότητα ανακύκλωσης
αποβλήτων

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

0,00
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EL

Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

10 - Υποστήριξη της ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων στην ΠΑΜΘ.

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1019

Ποσοστό των παραγόμενων
αστικών στερεών αποβλήτων που
εκτρέπονται από την ταφή

Ποσοστό

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1019

Ποσοστό των παραγόμενων
αστικών στερεών αποβλήτων που
εκτρέπονται από την ταφή

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης
1,40

2013

Τιμή στόχος
(2023)
40,00

2015 Σύνολο

1,40

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Η δράση δεν έχει
ενεργοποιηθεί. Δεν υπάρχουν
πρόσφατα επικαιροποιημένα
στοιχεία από την Πηγή.

2014
Ποιοτικά

1,40
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός Άτομα
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

20.000,00

0,00

Δεν έχουν
ενεργοποιηθεί δράσεις
συναφείς με τον
δείκτη.

S

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός Άτομα
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

20.000,00

0,00

Δεν έχουν
ενεργοποιηθεί δράσεις
συναφείς με τον
δείκτη.

F

Τ1324

Επιφανειακά υδατικά συστήματα αριθμός
που διαθέτουν καλή οικολογική
κατάσταση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

4,00

0,00

Δεν έχουν
ενεργοποιηθεί δράσεις
συναφείς με τον
δείκτη.

S

Τ1324

Επιφανειακά υδατικά συστήματα αριθμός
που διαθέτουν καλή οικολογική
κατάσταση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

4,00

0,00

Δεν έχουν
ενεργοποιηθεί δράσεις
συναφείς με τον
δείκτη.

46

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

EL

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

F

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

0,00

S

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

0,00

F

Τ1324

Επιφανειακά υδατικά συστήματα
που διαθέτουν καλή οικολογική
κατάσταση

0,00

S

Τ1324

Επιφανειακά υδατικά συστήματα
που διαθέτουν καλή οικολογική
κατάσταση

0,00

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

11 - Αποδοτική χρήση υδάτινων πόρων.

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1033

Απώλεια ύδατος σε δίκτυα
ύδρευσης

εκατ. κυβικά
μέτρα

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1033

Απώλεια ύδατος σε δίκτυα
ύδρευσης

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

20,00

Έτος
βάσης
2014

Τιμή στόχος
(2023)
18,50

2015 Σύνολο

20,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Δεν υπάρχουν πρόσφατα
επικαιροποιημένα στοιχεία από
την Πηγή.

2014
Ποιοτικά

20,00
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

F

CO09

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.000,00

0,00

Δεν έχουν επιλεγεί
ακόμη πράξεις.

S

CO09

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.000,00

0,00

Δεν έχουν επιλεγεί
ακόμη πράξεις.

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

(1)

EL

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

F

CO09

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

0,00

S

CO09

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

0,00

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

12 - Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1032

Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και
αλλοδαπών) σε ξενοδοχειακά
καταλύματα

Αριθμός
διανυκτερεύσεων

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1032

Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και
αλλοδαπών) σε ξενοδοχειακά
καταλύματα

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

1.442.132,00

Έτος
βάσης
2012

Τιμή στόχος
(2023)
1.500.000,00

2015 Σύνολο

1.681.590,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Νέα τιμή βασιζόμενη στα πλέον
πρόσφατα στοιχεία.
http://www.statistics.gr/el/statis
tics/-/publication/STO12/2014

2014
Ποιοτικά

1.681.590,00
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

F

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

40.000,00

0,00

Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

S

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

40.000,00

0,00

Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

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

(1)

EL

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

F

CO23

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

0,00

S

CO23

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

0,00

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

13 - Προστασία του οικολογικού αποθέματος.

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1020

Προστατευόμενες περιοχές
(σύνολο περιοχών NATURA
2000) με εργαλεία διαχείρισης

ποσοστό

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1020

Προστατευόμενες περιοχές
(σύνολο περιοχών NATURA
2000) με εργαλεία διαχείρισης

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

36,30

Έτος
βάσης
2013

Τιμή στόχος
(2023)
100,00

2015 Σύνολο

36,30

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Δεν υπάρχουν πρόσφατα
επικαιροποιημένα στοιχεία από
την Πηγή.

2014
Ποιοτικά

36,30
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

F

Τ1024

Αριθμός νέων χωρικών σχεδίων
σε τοπικό επίπεδο

Αριθμός

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

10,00

0,00

Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

S

Τ1024

Αριθμός νέων χωρικών σχεδίων
σε τοπικό επίπεδο

Αριθμός

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

10,00

0,00

Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

F

Τ1028

Αριθμός σχεδίων Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης

Αριθμός

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,00

0,00

Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

S

Τ1028

Αριθμός σχεδίων Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης

Αριθμός

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,00

0,00

Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

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

EL
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EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

F

Τ1024

Αριθμός νέων χωρικών σχεδίων
σε τοπικό επίπεδο

0,00

S

Τ1024

Αριθμός νέων χωρικών σχεδίων
σε τοπικό επίπεδο

0,00

F

Τ1028

Αριθμός σχεδίων Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης

0,00

S

Τ1028

Αριθμός σχεδίων Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης

0,00

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

14 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων.

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

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1021

Έκταση που καλύπτεται από
θεσμοθετημένες χρήσεις γης

hectares

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

22.000,00

2013

600.000,00

22.000,00

Τ1032

Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και
αλλοδαπών) σε ξενοδοχειακά
καταλύματα

Αριθμός
διανυκτερεύσεων

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.442.132,00

2012

1.500.000,00

1.681.590,00

Αναγνωριστικό

EL

Δείκτης

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

Τιμή στόχος
(2023)

2015 Σύνολο

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Δεν υπάρχουν νέα
επικαιροποιημένα στοιχεία .

Νέα τιμή βασιζόμενη στα πλέον
πρόσφατα στοιχεία.
http://www.statistics.gr/el/statis
tics/-/publication/STO12/2014

2014
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Ποιοτικά

EL

Τ1021

Έκταση που καλύπτεται από
θεσμοθετημένες χρήσεις γης

Τ1032

Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και
αλλοδαπών) σε ξενοδοχειακά
καταλύματα

22.000,00

1.681.590,00
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

F

CO13

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών

χλμ.

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

30,00

0,00

S

CO13

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών

χλμ.

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

30,00

0,00

F

CO13a

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

30,00

0,00

S

CO13a

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

30,00

0,00

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

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

(1)

EL

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

F

CO13

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών

0,00

S

CO13

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών

0,00

F

CO13a

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

0,00

S

CO13a

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

0,00

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

15 - Βελτίωση της σύνδεσης της ΠΑΜΘ με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1022

Χρονοαπόσταση Αρδάνιο Μάδρα (Τμήμα του Κάθετου
Άξονα Αλεξανδρούπολη Ελληνοβουλγαρικά σύνορα)

λεπτά της ώρας

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1022

Χρονοαπόσταση Αρδάνιο Μάδρα (Τμήμα του Κάθετου
Άξονα Αλεξανδρούπολη Ελληνοβουλγαρικά σύνορα)

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

30,00

Έτος
βάσης
2014

Τιμή στόχος
(2023)
20,00

2015 Σύνολο

30,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Δεν υπάρχουν πρόσφατα
επικαιροποιημένα στοιχεία από
την Πηγή.

2014
Ποιοτικά

30,00
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

F

CO14

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών

χλμ.

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

50,00

0,00

Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

S

CO14

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών

χλμ.

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

50,00

0,00

Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

F

CO14a

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών, εκ των
οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ.

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

S

CO14a

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών, εκ των
οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ.

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

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

EL
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

F

CO14

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών

0,00

S

CO14

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών

0,00

F

CO14a

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών, εκ των
οποίων: ΔΕΔ-Μ

0,00

S

CO14a

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών, εκ των
οποίων: ΔΕΔ-Μ

0,00

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

16 - Ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων - νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών - αναπτυξιακών προβλημάτων.

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1023

Συνολική χρονοαπόσταση στα
τμήματα όπου γίνονται
παρεμβάσεις

λεπτά της ώρας

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1023

Συνολική χρονοαπόσταση στα
τμήματα όπου γίνονται
παρεμβάσεις

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

50,00

Έτος
βάσης
2013

Τιμή στόχος
(2023)
37,00

2015 Σύνολο

50,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Η Επενδυτική Προτεραιότητα
δεν έχει ενεργοποιηθεί. Δεν
υπάρχουν νέα στοιχεία.

2014
Ποιοτικά

50,00
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

F

Τ1003

Νοικοκυριά που έχουν
πρόσβαση σε παροχή φυσικού
αερίου.

Νοικοκυριά
(αριθμός)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

60.000,00

0,00

Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

S

Τ1003

Νοικοκυριά που έχουν
πρόσβαση σε παροχή φυσικού
αερίου.

Νοικοκυριά
(αριθμός)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

60.000,00

0,00

Η Επενδυτική
Προτεραιότητα δεν
έχει ενεργοποιηθεί.

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

Τ1003

Νοικοκυριά που έχουν
πρόσβαση σε παροχή φυσικού
αερίου.

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

0,00
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

S

Τ1003

Νοικοκυριά που έχουν
πρόσβαση σε παροχή φυσικού
αερίου.

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

17 - Αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου.

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1031

Κατανάλωση φυσικού αερίου
από οικιακούς πελάτες

Νm3 (Κανονικό
Κυβικό Μέτρο
Φυσικού Αερίου)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1031

Κατανάλωση φυσικού αερίου
από οικιακούς πελάτες

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης
0,00

2014

Τιμή στόχος
(2023)
50,00

2015 Σύνολο

0,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Η Επενδυτική Προτεραιότητα
δεν έχει ενεργοποιηθεί. Δεν
υπάρχουν νέα στοιχεία .

2014
Ποιοτικά

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

3 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΤΠΑ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

F

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

Άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

250.000,00

0,00

S

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

Άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

250.000,00

250.000,00

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

Οι πράξεις δεν έχουν
υλοποιηθεί πλήρως.

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

0,00
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

υπηρεσίες υγείας
S

EL

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

3 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΤΠΑ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

18 - Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1025

Βελτίωση της πρόσβασης και
χρήσης των υπηρεσιών υγείας
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια
και τριτοβάθμια)

Αριθμός
επισκέψεων

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1025

Βελτίωση της πρόσβασης και
χρήσης των υπηρεσιών υγείας
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

1.318.748,00

Έτος
βάσης
2014

Τιμή στόχος
(2023)
1.397.873,00

2015 Σύνολο

1.318.748,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Δεν υπάρχουν πρόσφατα
επικαιροποιημένα στοιχεία από
την Πηγή.

2014
Ποιοτικά

1.318.748,00
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και τριτοβάθμια)

EL
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Άξονας προτεραιότητας

3 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΤΠΑ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

F

CO35

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

4.000,00

0,00

Έχει εκδοθεί
πρόσκληση δράσης
της Επενδυτικής
Προτεραιότητας αλλά
με ημερομηνία
υποβολής στο επόμενο
έτος.

S

CO35

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

4.000,00

0,00

Έχει εκδοθεί
πρόσκληση δράσης
της Επενδυτικής
Προτεραιότητας αλλά
με ημερομηνία
υποβολής στο επόμενο
έτος.

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

EL
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

F

CO35

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

0,00

S

CO35

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

0,00

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

3 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΤΠΑ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

19 - Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης.

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ1026

Μαθητές ηλικίας 17 ετών σε όλα
τα επίπεδα εκπαίδευσης ως
ποσοστό του πληθυσμού ίδιας
ηλικίας (Students (all ISCED
levels) aged 17 at regional level as % of corresponding age
population)

Ποσοστό

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ1026

Μαθητές ηλικίας 17 ετών σε όλα
τα επίπεδα εκπαίδευσης ως
ποσοστό του πληθυσμού ίδιας

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

95,50

Έτος
βάσης
2012

Τιμή στόχος
(2023)
97,00

2015 Σύνολο

95,50

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Δεν υπάρχουν πρόσφατα
επικαιροποιημένα στοιχεία από
την Πηγή.

2014
Ποιοτικά

95,50
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ηλικίας (Students (all ISCED
levels) aged 17 at regional level as % of corresponding age
population)

EL

75

EL

Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

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

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

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

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

περιφέρειες

CR05

μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

EL

Γυναίκες

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

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

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

EL

Γυναίκες

CR07

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

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

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

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών
που χρησιμοποιείται ως
βάση για τον καθορισμό
στόχων

Μονάδα μέτρησης για
τιμή βάσης και στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Αναλογία υλοποίησης

2015

Σωρευτικός

Σύνολο

EL

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά

Γυναίκες

Τ103
9

Συμμετέχοντες που
κατέχουν θέση
εργασίας σε τομείς
προτεραιότητας της
RIS3,
(συμπεριλαμβανομέν
ης της
αυτοαπασχόλησης)
έξι μήνες μετά τη
λήξη της συμμετοχής
τους.

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO01 άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων

Αριθμός

200,00

100,00

100,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τ104
0

Συμμετέχοντες που
κατέχουν θέση
εργασίας στον
τουρισμό-πολιτισμό,
(συπεριλαμβανομένης
της
αυτοαπασχόλησης)
έξι μήνες μετά τη
λήξη της συμμετοχής
τους.

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO01 άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων

Αριθμός

150,00

75,00

75,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Σωρευτικός

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά

Γυναίκες

Τ103
9

Συμμετέχοντες που
κατέχουν θέση
εργασίας σε τομείς
προτεραιότητας της
RIS3,
(συμπεριλαμβανομέν
ης της
αυτοαπασχόλησης)
έξι μήνες μετά τη
λήξη της συμμετοχής
τους.

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τ104
0

Συμμετέχοντες που
κατέχουν θέση
εργασίας στον
τουρισμό-πολιτισμό,
(συπεριλαμβανομένης
της
αυτοαπασχόλησης)
έξι μήνες μετά τη
λήξη της συμμετοχής
τους.

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

CO03

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των

Λιγότερο ανεπτυγμένες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

280,00

420,00

0,00

0,00

0,00

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

CO06
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0,00%

0,00%

0,00%
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά
μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

περιφέρειες

CO09

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

83

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

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

0,00

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

0,00

0,00

0,00

Γυναίκες
0,00

0,00

2014

Κατηγορία περιφέρειας

Σύνολο

EL

Σύνολο

Αναλογία υλοποίησης

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO08

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO22

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Κατηγορία περιφέρειας

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2014

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες

Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

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

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

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

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

περιφέρειες

CR05

μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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EL

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

EL

Γυναίκες

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

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

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

EL

Γυναίκες

CR07

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

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

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

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών
που χρησιμοποιείται ως
βάση για τον καθορισμό
στόχων

Μονάδα μέτρησης για
τιμή βάσης και στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Αναλογία υλοποίησης

2015

Σωρευτικός

Σύνολο

Τ104
1

Μειονεκτούντα
άτομα που κατέχουν
θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένη
ς τους
αυτοαπασχόλησης,
εντός έξι μηνών από
την λήξη της
συμμετοχής τους.

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

CO17 άλλα
μειονεκτούντα άτομα

Αριθμός

400,00

Σύνολο

EL

Μειονεκτούντα
άτομα που κατέχουν
θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένη
ς τους

160,00

Γυναίκες

Σύνολο

240,00

0,00%

Άνδρες

0,00%

Γυναίκες

0,00%

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Ποιοτικά

Γυναίκες

0,00

0,00

2014

Σωρευτικός

Τ104
1

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά

Γυναίκες

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
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Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Σωρευτικός

Σύνολο

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά

Γυναίκες

αυτοαπασχόλησης,
εντός έξι μηνών από
την λήξη της
συμμετοχής τους.

EL
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

770,00

1,00

769,00

770,00

1,00

769,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

428,00

1,00

427,00

428,00

1,00

427,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

37,00

0,00

37,00

37,00

0,00

37,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

30,00

0,00

30,00

30,00

0,00

30,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

626,00

0,00

626,00

626,00

0,00

626,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

73,00

0,00

73,00

73,00

0,00

73,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

5,00

1,00

4,00

5,00

1,00

4,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των

Λιγότερο ανεπτυγμένες

5,00

1,00

4,00

5,00

1,00

4,00
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά
μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

περιφέρειες

CO09

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

188,00

0,00

188,00

188,00

0,00

188,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

829,00

1,00

828,00

829,00

1,00

828,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

404,00

0,00

404,00

404,00

0,00

404,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

186,00

1,00

185,00

186,00

1,00

185,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

168,00

1,00

167,00

168,00

1,00

167,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

147,00

1,00

146,00

147,00

1,00

146,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

314,00

1,00

313,00

314,00

1,00

313,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

14,00

0,00

14,00

14,00

0,00

14,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

60,00

1,00

59,00

60,00

1,00

59,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

2.600,00

Άνδρες

1.040,00

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

1.560,00

Σύνολο

Άνδρες

95

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

2,31%

Άνδρες

0,10%

2015

Γυναίκες

3,78%

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

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

0,00

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

1.439,00

1.439,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

0,00

0,00

0,00

Γυναίκες
0,00

0,00

2014

Κατηγορία περιφέρειας

Σύνολο

EL

Σύνολο

Αναλογία υλοποίησης

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO08

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO22

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Κατηγορία περιφέρειας

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2014

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες

Γυναίκες
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EL

Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

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

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

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

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

EL

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

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

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

EL

CR05

μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

EL

Γυναίκες

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

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

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

EL

Γυναίκες

CR07

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

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

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

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

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

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών
που χρησιμοποιείται ως
βάση για τον καθορισμό
στόχων

Μονάδα μέτρησης για
τιμή βάσης και στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Αναλογία υλοποίησης

2015

Σωρευτικός

Σύνολο

Τ104
2

Μειονεκτούντα
άτομα που
δραστηριοποιούνται
σε αναζήτηση
εργασίας, αμέσως
μετά την λήξη της
συμμετοχής τους.

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

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

Αριθμός

800,00

Σύνολο

EL

Μειονεκτούντα
άτομα που
δραστηριοποιούνται
σε αναζήτηση
εργασίας, αμέσως
μετά την λήξη της
συμμετοχής τους.

350,00

Γυναίκες

Σύνολο

450,00

0,00%

Άνδρες

0,00%

Γυναίκες

0,00%

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Ποιοτικά

Γυναίκες

0,00

0,00

2014

Σωρευτικός

Τ104
2

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά

Γυναίκες

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

104

EL

EL

105

EL

Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

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

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106

EL

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

EL

CO09

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

480,00

720,00
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0,00%

0,00%

0,00%

EL

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

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

0,00

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Γυναίκες

2014

Κατηγορία περιφέρειας

Σύνολο

EL

Σύνολο

Αναλογία υλοποίησης

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO08

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO22

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

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

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Κατηγορία περιφέρειας

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2014

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες

Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

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

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

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

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

περιφέρειες

CR05

μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

EL

Γυναίκες

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

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

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

EL

Γυναίκες

CR07

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

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

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

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών
που χρησιμοποιείται ως
βάση για τον καθορισμό
στόχων

Μονάδα μέτρησης για
τιμή βάσης και στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Αναλογία υλοποίησης

2015

Σωρευτικός

Σύνολο

Τ102
9

Ποσοστό κάλυψης
ανασφάλιστων
πολιτών από
υπηρεσίες υγείας

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

CO17 άλλα
μειονεκτούντα άτομα

Αριθμός

EL

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Ποιοτικά

Γυναίκες

0,00

0,00

2014

Σύνολο

Ποσοστό κάλυψης
ανασφάλιστων
πολιτών από
υπηρεσίες υγείας

Γυναίκες

15,00

Σωρευτικός

Τ102
9

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά

Γυναίκες

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των

Λιγότερο ανεπτυγμένες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά
μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

περιφέρειες

CO09

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

5.000,00

Άνδρες

2.000,00

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

3.000,00

Σύνολο

Άνδρες
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Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

0,00%

Άνδρες

0,00%

2015

Γυναίκες

0,00%

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

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

0,00

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

0,00

0,00

0,00

Γυναίκες
0,00

0,00

2014

Κατηγορία περιφέρειας

Σύνολο

EL

Σύνολο

Αναλογία υλοποίησης

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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EL

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO08

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO22

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Κατηγορία περιφέρειας

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2014

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες

Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

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

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123

EL

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

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

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

περιφέρειες

CR05

μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

EL

Γυναίκες

CR01

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

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

0,00

0,00

CR03

συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR04

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR05

μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR06

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

EL

Γυναίκες

CR07

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

0,00

0,00

CR08

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

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

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

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών
που χρησιμοποιείται ως
βάση για τον καθορισμό
στόχων

Μονάδα μέτρησης για
τιμή βάσης και στόχο

Τιμή στόχος (2023)

Αναλογία υλοποίησης

2015

Σωρευτικός

Σύνολο

Τ103
0

Απασχολούμενοι σε
επιχειρήσεις
κοινωνικής οικονομίας

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Αριθμός

300,00

Σύνολο

EL

Απασχολούμενοι σε
επιχειρήσεις
κοινωνικής οικονομίας

120,00

Γυναίκες

Σύνολο

180,00

0,00%

Άνδρες

0,00%

Γυναίκες

0,00%

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Ποιοτικά

Γυναίκες

0,00

0,00

2014

Σωρευτικός

Τ103
0

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά

Γυναίκες

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των

Λιγότερο ανεπτυγμένες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά
μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

περιφέρειες

CO09

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες
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Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

EL

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

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

0,00

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

0,00

0,00

0,00

Γυναίκες
0,00

0,00

2014

Κατηγορία περιφέρειας

Σύνολο

EL

Σύνολο

Αναλογία υλοποίησης

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO08

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO22

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Τ1027

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας)

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός Επιχειρήσεων

Κατηγορία περιφέρειας

EL

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

55,00

Γυναίκες

0,00

Σύνολο

0,00

Άνδρες

0,00

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

0,00

Σύνολο

0,00

0,00%

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Γυναίκες

0,00

0,00

2014

Σύνολο

Τ1027

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες

0,00

Γυναίκες

0,00

0,00
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Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια

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

Άξονας προτεραιότητας

EL

5 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

Τ1004

Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες έρευνες – αξιολογήσεις

Αριθμός

10,00

0,00

S

Τ1004

Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες έρευνες – αξιολογήσεις

Αριθμός

10,00

0,00

F

Τ1005

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής
υποστήριξης

Αριθμός

5,00

0,00

S

Τ1005

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής
υποστήριξης

Αριθμός

5,00

0,00

F

Τ1006

Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών Αριθμός
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)

20,00

0,00

S

Τ1006

Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών Αριθμός

20,00

0,00
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Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)
F

Τ1007

Σύμβουλοι δημοσιότητας

Αριθμός

1,00

0,00

S

Τ1007

Σύμβουλοι δημοσιότητας

Αριθμός

1,00

0,00

F

Τ1008

Τεχνολογικός Εξοπλισμός

Αριθμός

10,00

0,00

S

Τ1008

Τεχνολογικός Εξοπλισμός

Αριθμός

10,00

0,00

F

Τ1009

Ενέργειες Πληροφόρησης &
Δημοσιότητας

Αριθμός

30,00

0,00

S

Τ1009

Ενέργειες Πληροφόρησης &
Δημοσιότητας

Αριθμός

30,00

0,00

F

Τ1010

Μελέτες υποστήριξης της
περιφερειακής στρατηγικής
καινοτομίας

Αριθμός

3,00

0,00

S

Τ1010

Μελέτες υποστήριξης της
περιφερειακής στρατηγικής
καινοτομίας

Αριθμός

3,00

0,00

F

Τ1011

Σύμβουλοι υποστήριξης της
περιφερειακής στρατηγικής
καινοτομίας

Αριθμός

3,00

0,00

S

Τ1011

Σύμβουλοι υποστήριξης της
περιφερειακής στρατηγικής
καινοτομίας

Αριθμός

3,00

0,00

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

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

F

Τ1004

Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες έρευνες – αξιολογήσεις

0,00

S

Τ1004

Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες έρευνες – αξιολογήσεις

0,00

F

Τ1005

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής
υποστήριξης

0,00

S

Τ1005

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής
υποστήριξης

0,00

F

Τ1006

Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)

0,00

S

Τ1006

Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)

0,00

F

Τ1007

Σύμβουλοι δημοσιότητας

0,00

S

Τ1007

Σύμβουλοι δημοσιότητας

0,00

F

Τ1008

Τεχνολογικός Εξοπλισμός

0,00

S

Τ1008

Τεχνολογικός Εξοπλισμός

0,00

F

Τ1009

Ενέργειες Πληροφόρησης &
Δημοσιότητας

0,00

S

Τ1009

Ενέργειες Πληροφόρησης &
Δημοσιότητας

0,00

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

F

Τ1010

Μελέτες υποστήριξης της
περιφερειακής στρατηγικής
καινοτομίας

0,00

S

Τ1010

Μελέτες υποστήριξης της
περιφερειακής στρατηγικής
καινοτομίας

0,00

F

Τ1011

Σύμβουλοι υποστήριξης της
περιφερειακής στρατηγικής
καινοτομίας

0,00

S

Τ1011

Σύμβουλοι υποστήριξης της
περιφερειακής στρατηγικής
καινοτομίας

0,00

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

137

EL

Άξονας προτεραιότητας

6 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

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

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2015

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO09

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2015

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO10

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως
8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με
συντηρούμενα τέκνα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO15

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη
στέγαση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO20

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

0,00

0,00

CO21

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

0,00

0,00

CO22

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

0,00

0,00
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο
CO23

Αναγν
ωριστι
κό

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2015

Σύνολο

Άνδρες

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

0,00

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

0,00

0,00

Δείκτης

Γυναίκες

2014

Κατηγορία περιφέρειας

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

0,00

0,00

0,00

CO08

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

0,00

0,00

0,00

CO09

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

0,00

0,00

0,00
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CO10

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

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

0,00

0,00

0,00

CO15

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

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

0,00

0,00

0,00

CO20

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

0,00

CO21

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

0,00

CO22

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

0,00

CO23

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

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

6 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

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

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Τ1004

Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες έρευνες – αξιολογήσεις

Αριθμός

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

Τ1005

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής
υποστήριξης

Αριθμός

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

Τ1006

Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης)

Αριθμός

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

Τ1007

Σύμβουλοι δημοσιότητας

Αριθμός

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

Τ1009

Ενέργειες Πληροφόρησης &
Δημοσιότητας

Αριθμός

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

Τ1010

Μελέτες υποστήριξης της
περιφερειακής στρατηγικής
καινοτομίας

Αριθμός

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

Τ1011

Σύμβουλοι υποστήριξης της
περιφερειακής στρατηγικής
καινοτομίας

Αριθμός

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Κατηγορία περιφέρειας

2014

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες

Γυναίκες
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Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Κατηγορία περιφέρειας

2014

Σύνολο

EL

Άνδρες

Γυναίκες

Τ1004

Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες έρευνες – αξιολογήσεις

0,00

0,00

0,00

Τ1005

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής
υποστήριξης

0,00

0,00

0,00

Τ1006

Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης)

0,00

0,00

0,00

Τ1007

Σύμβουλοι δημοσιότητας

0,00

0,00

0,00

Τ1009

Ενέργειες Πληροφόρησης &
Δημοσιότητας

0,00

0,00

0,00

Τ1010

Μελέτες υποστήριξης της
περιφερειακής στρατηγικής
καινοτομίας

0,00

0,00

0,00

Τ1011

Σύμβουλοι υποστήριξης της
περιφερειακής στρατηγικής
καινοτομίας

0,00

0,00

0,00

144

EL

Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις
ίδιες επιχειρήσεις

Δείκτης

EL

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

CO02 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0

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

0

CO05 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

0

CO01 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

0

145

EL

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

EL
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3.4. Δημοσιονομικά στοιχεία [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

EL

Άξονας
προτεραιό
τητας

Ταμεί
ο

Κατηγορία
περιφέρειας

Βάση
υπολογισμο
ύ

1

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

2

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3

ΕΤΠΑ

4

Συνολική
χρηματοδότηση

Ποσοστό
συγχρηματοδότηση
ς

Συνολικό επιλέξιμο
κόστος των
πράξεων που
επελέγησαν για να
λάβουν στήριξη

Ποσοστό των
συνολικών
πιστώσεων που
καλύπτεται με
επιλεγείσες πράξεις

70.423.094,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Δημόσια

271.059.379,00

80,00

1.125.667,60

0,42%

1.125.667,60

0,00

0,00%

1

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

91.568.827,00

80,00

837.753,00

0,91%

837.753,00

0,00

0,00%

1

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

65.343.147,00

80,00

4.604.900,00

7,05%

4.604.900,00

0,00

0,00%

3

5

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

8.119.709,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

6

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

1.225.184,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Σύνολο

ΕΤΠ
Α

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

441.171.009,00

80,00

1.963.420,60

0,45%

1.963.420,60

0,00

0,00%

2
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Δημόσιο επιλέξιμο
κόστος των
πράξεων που
επελέγησαν για να
λάβουν στήριξη

Συνολικές
επιλέξιμες δαπάνες
που δήλωσαν οι
δικαιούχοι στη
διαχειριστική αρχή

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

Αριθμός
επιλεγμένων
πράξεων

EL

περιφέρειες
Σύνολο

Γενικό
σύνολο

EL

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

66.568.331,00

80,00

4.604.900,00

6,92%

4.604.900,00

0,00

0,00%

3

507.739.340,00

80,00

6.568.320,60

1,29%

6.568.320,60

0,00

0,00%

5
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Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής
[άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]

Άξονας
προτεραιότητας

Χαρακτηριστικά δαπανών

Ταμείο

EL

Κατηγορία
περιφέρειας

Διαστάσεις κατηγοριοποίησης

Τομέας
παρέμβασης

Μορφή
χρηματοδότηση
ς

Εδαφική
διάσταση

Μηχανισμός
υλοποίησης της
εδαφικής
διάστασης

Διάσταση
θεματικού
στόχου

Δημοσιονομικά στοιχεία

Δευτερεύων
θεματικός
στόχος ΕΚΤ

Οικονομική
διάσταση

Διάσταση της
γεωγραφικής
περιοχής

Συνολικό
επιλέξιμο
κόστος των
πράξεων που
επελέγησαν για
να λάβουν
στήριξη

Δημόσιο
επιλέξιμο
κόστος των
πράξεων που
επελέγησαν για
να λάβουν
στήριξη

Συνολικές
επιλέξιμες
δαπάνες που
δήλωσαν οι
δικαιούχοι στη
διαχειριστική
αρχή

Αριθμός
επιλεγμένων
πράξεων

1

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

087

01

01

07

05

08

22

EL11

1.125.667,60

1.125.667,60

0,00

1

3

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

053

01

07

07

09

08

20

EL11

837.753,00

837.753,00

0,00

1

4

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

109

01

07

07

09

08

21

EL11

4.046.250,00

4.046.250,00

0,00

2

4

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

110

01

07

07

09

08

19

EL11

558.650,00

558.650,00

0,00

1

5

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

6

ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
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Table 8: The use made of cross-financing

1
Use of cross-financing

EL

2
Priority
axis

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

4

5

6

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

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

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

Costs eligible for support under 1
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under 2
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under 3
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under 4
the ERDF, but supported from
the ESF

0,00

0,00

Costs eligible for support under 5

0,00

0,00
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the ESF, but supported from
the ERDF
Costs eligible for support under 6
the ERDF, but supported from
the ESF

EL

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

1
Priority axis

EL

2

3

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

4

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

5

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

1

0,00

0,00

2

0,00

0,00

3

0,00

0,00

5

0,00

0,00
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Share of the total financial
allocation to the priority axis
(%) (5/total financial
allocation to priority
axis*100)
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Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ)
Το ποσό των δαπανών που
προβλέπεται να
πραγματοποιηθούν εκτός της
Ένωσης στο πλαίσιο των
θεματικών στόχων 8 και 10 βάσει
επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)

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

0,00

EL

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

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

0,00
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Πίνακας 11: Κατανομή πόρων της ΠΑΝ σε νέους εκτός των επιλέξιμων περιφερειών του επιπέδου NUTS 2
Άξονας προτεραιότητας

Σύνολο

EL

Ποσό της στήριξης της ΕΕ
στο πλαίσιο της ΠΑΝ
(ειδικό κονδύλι για την
ΠΑΝ και αντίστοιχη
στήριξη από το ΕΚΤ) που
προβλέπεται να διατεθεί σε
νέους που κατοικούν σε
περιφέρειες οι οποίες είναι
εκτός των επιλέξιμων
περιφερειών του επιπέδου
NUTS 2 (σε ευρώ), όπως
επισημαίνεται στο σημείο
2.Α.6.1 του επιχειρησιακού
προγράμματος

Ποσό της στήριξης της ΕΕ
στο πλαίσιο της ΠΑΝ
(ειδικό κονδύλι για την
ΠΑΝ και αντίστοιχη
στήριξη από το ΕΚΤ) που
διατίθεται για πράξεις
στήριξης νέων που
κατοικούν σε περιφέρειες οι
οποίες είναι εκτός των
επιλέξιμων περιφερειών του
επιπέδου NUTS 2 (σε ευρώ)

Επιλέξιμη δαπάνη που
πραγματοποιείται στο
πλαίσιο πράξεων στήριξης
των νέων που κατοικούν σε
περιφέρειες οι οποίες είναι
εκτός των επιλέξιμων
περιφερειών (σε ευρώ)

Στήριξη της ΕΕ που
αντιστοιχεί στην επιλέξιμη
δαπάνη η οποία
πραγματοποιείται στο
πλαίσιο πράξεων στήριξης
των νέων που κατοικούν σε
περιφέρειες οι οποίες είναι
εκτός των επιλέξιμων
περιφερειών, και που
προκύπτει από την
εφαρμογή του ποσοστού
συγχρηματοδότησης του
άξονα προτεραιότητας (σε
ευρώ)

0,00

0,00

0,00

0,00
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4.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που
κατέστησαν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, με
αναφορά της ονομασίας και της περιόδου αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που
χρησιμοποιήθηκαν.
Εντός του 2015 καταρτίστηκε το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ ΠΑΜΘ το οποίο και
στάλθηκε (αρίθμ. πρωτ. 7850/ΕΥΔ/17-12-2015) στα Μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΕΠ για σχολιασμό και παρατηρήσεις με στόχο να
οριστικοποιηθεί και να εγκριθεί στο πλαίσιο της επόμενης, 2ης συνεδρίασης της
Επιτροπής Παρακολούθησης. Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει και αναλύει όλες
τις αξιολογήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής
περιόδου 2014 – 2020.
Εντός του 2015 δεν προβλεπόταν και δεν πραγματοποιήθηκε κάποια αξιολόγηση του
ΕΠ ΠΑΜΘ.
Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι το έτος 2015 διενεργήθηκαν τρεις μελέτες αποτίμησης
παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ΕΠΑΝΑΔ και ΕΠΔΜ 2007-2013 τα
ευρήματα των οποίων συνέβαλαν στην εξειδίκευση αντίστοιχων παρεμβάσεων των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου 2014-2020. Συγκεκριμένα, οι μελέτες που διενεργήθηκαν ήταν :
1.
«Μελέτη αποτίμησης της Δράσης των Κοινωνικών Δομών άμεσης
αντιμετώπισης της φτώχειας» με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΣΣΑ.
2.
«Έρευνα αποτίμησης υπάρχουσας κατάστασης σε δομές κοινωνικής
πρόνοιας» η οποία διενεργήθηκε από τη ΜΟΔ Α.Ε. – Ομάδα Υποστήριξης Δράσεων
Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού με αναθέτουσα Αρχή την ΕΥΣΕΚΤ.
3.
«Μελέτη Αποτίμησης Δομών για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας
κατά των Γυναικών σε Εθνικό, Περιφερειακό & Τοπικό Επίπεδο» η οποία
διενεργήθηκε από την ΕΕΤΑΑ με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΕ ΓΓΙΦ στο πλαίσιο του
ΕΠΔΜ.
Τα ευρήματα των μελετών χρησιμοποιήθηκαν για την εξειδίκευση των δράσεων: Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό
Φαρμακείο), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων–ΚΗΦΗ, Κέντρα
Διημέρευσης- ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία, Δομές Αστέγων, Κέντρα
Κοινότητας, δομές συμβουλευτικής γυναικών και ξενώνες κακοποιημένων γυναικών
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου 2014-2020.
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5.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
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6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ
(ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που
λαμβάνονται
Συμπληρωματικά των ζητημάτων που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 3 και αφορούν στο
τμήμα του ΕΠ ΠΑΜΘ, που έχει ενεργοποιηθεί, ήτοι έχουν εκδοθεί προσκλήσεις
υποβολής πράξεων προς συγχρηματοδότησης, οι επιδόσεις του προγράμματος
επηρεάζονται ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) δυσμενώς:
ΑΠ 1 (ΕΤΠΑ):
- από τη μη ολοκλήρωση, από τον αρμόδιο φορέα, Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του στρατηγικού πλαισίου για την ψηφιακή
ανάπτυξη (ΘΣ2/Επ.Πρ2γ). Η ανωτέρω υστέρηση δεν επιτρέπει, λόγω σχετικής
αυτοδέσμευσης, την εξειδίκευση του ΘΣ 2 και ειδικότερα της Επ.Πρ.2γ, π/υ 4.064.327
€.
Για την κάλυψη της ανωτέρω υστέρησης γίνονται ενέργειες από τον αρμόδιο φορέα
σε εθνικό επίπεδο. Όπως αποτυπώνεται και στις εκθέσεις προόδου εκπλήρωσης των
αιρεσιμοτήτων η κάλυψη της σχετική αιρεσιμότητας παρουσιάζει σημαντική υστέρηση.
ΑΠ 2 (ΕΤΠΑ):
- από τη μη θέσπιση μέτρων, από τον αρμόδιο φορέα, Υπουργείο Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Δ/νση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, για τη
διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση
κτηρίων σύμφωνα με το Άρθρο 3, το Άρθρο 4 και το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ
(ΘΣ6/Επ.Πρ.4γ). Η ανωτέρω υστέρηση δεν επιτρέπει την κατάρτιση κριτήριων
αξιολόγησης πράξεων για ένταξη στο ΕΠ ΠΑΜΘ και ως τούτο την ενεργοποίηση της
Δράσης 4γ.8.1 «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων» π/υ
23.108.437 € σύμφωνα με την 1η εξειδίκευση του ΕΠ ΠΑΜΘ.
Για την κάλυψη της ανωτέρω υστέρησης γίνονται ενέργειες από τον αρμόδιο φορέα
σε εθνικό επίπεδο και οι οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά στις εκθέσεις προόδου
εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων και σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη (Απρίλιος 2016)
η αιρεσιμότητα αναμένεται να εκπληρωθεί στις 30.06.2016.
- από τη μη ολοκλήρωση, από τον αρμόδιο φορέα, Περιφερειακό ΦΟΣΔΑ
(ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ), του επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) (ΘΣ6/Επ.Πρ.6α). Η ανωτέρω υστέρηση δεν επιτρέπει, λόγω
σχετικής αυτοδέσμευσης την ενεργοποίηση της Δράσης 6α.10.1 «Ενίσχυση υποδομών
διαχείρισης στερεών αποβλήτων» π/υ 9.000.000 € σύμφωνα με την 1η εξειδίκευση του
ΕΠ ΠΑΜΘ.
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Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ παρακολουθεί σε στενή συνεργασία με τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ
την πορεία επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ και αξιολογώντας τις ενέργειες που
λαμβάνουν χώρα, εκτιμά ότι ο επικαιροποιημένος ΠΕΣΔΑ της ΠΑΜΘ δύναται να
εγκριθεί μέχρι 30.09.2016.
- από την καθυστέρηση, από τον αρμόδιο φορέα, Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, στην κάλυψη της αιρεσιμότητας που αφορά
στον τομέα των υδατικών πόρων και ειδικότερα στη διαμόρφωση τιμολογιακής
πολιτικής για τις χρήσεις του ύδατος. Η ανωτέρω υστέρηση ενδέχεται να επηρεάσει
δυσμενώς την υλοποίηση της Δράσης 6β.11.2 «Επέκταση / αναβάθμιση υποδομών
διαχείρισης πόσιμου ύδατος» κύρια στο σκέλος της δήλωσης δαπανών.
Για την κάλυψη της ανωτέρω υστέρησης γίνονται ενέργειες από τον αρμόδιο φορέα
σε εθνικό επίπεδο και οι οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά στις εκθέσεις προόδου
εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων και σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη (Απρίλιος 2016)
η αιρεσιμότητα αναμένεται να εκπληρωθεί στις 31.12.2016.
- από τη μη έκδοση, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική
Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος των προδιαγραφών
που αφορούν στην εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) και προβλέπονται
στο αρθ. 7 παρ. 12 και αρθ. 13 του Ν.4269/2014 «Χωροταξική και Πολεοδομική
Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη». Η ανωτέρω υστέρηση δεν επιτρέπει την
ενεργοποίηση της Δράσης 6ε.14.1 «Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια» π/υ 6.000.000€
σύμφωνα με την 1η εξειδίκευση του ΕΠ ΠΑΜΘ.
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ έχει ενημερώσει σχετικά το αρμόδιο φορέα για την ανάγκη
επιτάχυνσης των αναγκαίων ενεργειών.
- από την πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ανταπόκριση της Εγνατίας Οδού Α.Ε. για
τη διάθεση των Μελετών Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ)
στο δίκτυο των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων της Π-ΑΜΘ. Αν και επανειλημμένα
ζητήθηκαν οι σχετικές Μελέτες που αποτελούν τη βάση για την υλοποίηση της Δράσης
7β.16.1 «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού
Δικτύου Π-ΑΜΘ» π/υ 30.000.000€.
- από τις διαδικασίες ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για τις
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) και ειδικά η υποχρεωτική εφαρμογή
ορισμού των Αστικών Αρχών ως ΕΦΔ για δράσεις Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ).
ΑΠ 3 (ΕΤΠΑ):
- από τη διαδικασία «έγκρισης Σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας» η οποία
εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σημαντικότατες καθυστερήσεις στην υλοποίηση της
Δράσης 9α.18.1 «Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας» π/υ 27.568.826€.
ΑΠ 4 (ΕΚΤ):
- από τη σημαντικότατη καθυστέρηση, του αρμόδιου φορέα, Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης
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Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, στην εξειδίκευση του ΘΣ9/ΕΠ9v και ειδικότερα του
Ειδικού Στόχου 25 που αφορά στην «Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των
κοινωνικών επιχειρήσεων» π/υ 14.843.146 €.
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του αρμόδιου φορέα, αναμένουμε την εξειδίκευση και
την προκήρυξη των αντίστοιχων δράσεων του Τομεακού Προγράμματος για την
Κοινωνική Οικονομία, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο.
- από τη σημαντικότατη καθυστέρηση, του αρμόδιου φορέα, Υπουργείο Υγείας,
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, στην εξειδίκευση του ΘΣ9/ΕΠ9iv και ειδικότερα του Ειδικού
Στόχου 24 που αφορά στην «Βελτίωση της πρόσβασης ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας.» π/υ 19.532.109€.
Καταβάλλονται προσπάθειες από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΚΤ) για την επιτάχυνση της εξειδίκευσης των
σχετικών δράσεων.
ΑΠ 5 & 6 – Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
- Δεν καταγράφονται ιδιαίτερα ζητήματα ως προς την υλοποίηση των Αξόνων
Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας.
Γενικά ζητήματα:
Καταγράφεται η ανάγκη επιτάχυνσης διαδικασιών που αφορούν στην οριστικοποίηση
του θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων (υπηρεσιών, προμηθειών και έργων).
Επίσης ζητήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ειδικά σε θέματα κρατικών ενισχύσεων
και σε σχέση με τις υποδομές, χρηματοοικονομικών αναλύσεων, λειτουργίας του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) αλλά και του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΚ), εύρυθμης λειτουργίας των ΕΥΔ, που
σχετίζεται κύρια με το ζήτημα των μετακινήσεων, εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην
αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΠ ΠΑΜΘ.
Επίσης, σημαντική για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΠ ΠΑΜΘ είναι και η
λειτουργία των προβλεπόμενων περιφερειακών μηχανισμών διακυβέρνησης και
παρακολούθησης στρατηγικών, όπως του μηχανισμού για τη διακυβέρνηση της
Περιφερειακής RIS3, του συστήματος διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας,
της υποστήριξης της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η ΕΥΔ έχει
εξειδικεύσει, κύρια μέσα από την Τεχνική Βοήθεια τις αναγκαίες δράσεις – μελέτες για
την υποστήριξη του συνόλου των ανωτέρω μηχανισμών, απαιτείται όμως, η επιτάχυνση
της εγκατάστασης των ανωτέρω μηχανισμών και σε συμφωνία με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο
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β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την
επίτευξη των στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με
επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να
ληφθούν, κατά περίπτωση.
Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του σύμφωνα με τις 44629/ΕΥΣΑΑ833/25.04.2016
«Οδηγίες για την κατάρτιση των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των Προγραμμάτων
της Περιόδου 2014 – 2020» της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) – ΕΣΠΑ.
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7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων
υλοποίησης για τους πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή
παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.
Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά >
Έγγραφα στην εφαρμογή SFC2014
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8. EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜEΣΩΝ
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9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2016, ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΈΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΠΡΟΌΔΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ
Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων
Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

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

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

1.
Δευτερογε
νής
νομοθεσία
ανάθεσης
ΔΣ έργων,
προμηθειώ
ν,
υπηρεσιών
(αρ.172
ν.4281/201
4)– Βλ.
ΣΔ(G4)

1 Μαϊ 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

10. Λήψη
μέτρων
εφαρμογής
του νέου
συστήματο
ς
προδικαστι
κής
προστασία
ς (Ν.
4281/14) Βλ.
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016

Αριθ.

false

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

EL

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

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

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

ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

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

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

2.

18 Απρ
2016

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

Ενσωμάτ
ωση των
νέων
ευρωπαϊκώ
ν οδηγιών
για τις
Δημόσιες
Συμβάσεις
- Βλ.
ΣΔ(G4)

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

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

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

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

3.
Υποβολή
στην ΕΕ
λίστας
κατευθυντ
ήριων
οδηγιών/
ερμηνευτικ
ών
εγκυκλίων:
Μέρος Α
&Β

31 Ιαν 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

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

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

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

31 Δεκ 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

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

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

5. Έκδοση
κατευθυντ
ήριων

31 Δεκ 2016

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

μηχανισμών.

οδηγιών/
ερμηνευτικ
ών
εγκυκλίων:
Μέρος Β

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

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

6.
Προσδιορι
σμός
τευχών
δημοπράτη
σης που θα
τυποποιηθ
ούν:
Μέρος Α
&Β

31 Ιαν 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

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

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

7. Έκδοση
τυποποιημ
ένων
τευχών
δημοπράτη
σης:
Mέρος Α

31 Δεκ 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

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

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

8. Έκδοση
τυποποιημ
ένων
τευχών
δημοπράτη
σης:
Mέρος Β

31 Δεκ 2016

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

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

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

9.
Υποβολή
στην ΕΕ
σχεδίου
εφαρμογής

1 Μαϊ 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Υπουργείο
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

του νέου

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Δικαιοσύνης

συστήματο
ς
προδικαστι
κής
προστασία
ς

EL

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

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.

1.

31 Δεκ 2015

Γενική Γραμματεία
Εμπορίου

Αριθ.

false

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

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.

2. Άνοιγμα
αγοράς
παροχής
υπηρεσιών
eprocureme
nt σε
ιδιώτες
(διασύνδεσ
η με
promitheus
) Βλ.
ΣΔ(G4)

30 Απρ
2015

Γενική Γραμματεία
Εμπορίου

Αριθ.

false

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση
της διοικητικής ικανότητας για την

1.

31 Δεκ 2014

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

Ολοκλήρ
ωση
δράσεων
παρ.
2.7.1.3 του
MoU: 4,
5(i) (ii)
(v), 6,7(iii)
(iv) (v) &
8 - Βλ.
ΣΔ(G4)

Υιοθέτη
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

ση σε
συμφωνία
με την ΕΕ
εκπαιδευτι
κού
προγράμμ
ατος για
ΔΣ για το
2015 - Βλ.
ΣΔ(G4

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

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

EL

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

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

2.

Προθεσμία

Υιοθέτη
ση σε
συμφωνία
με ΕΕ
κυλιόμενο
υ
εκπαιδευτι
κού
προγράμμ
ατος ΔΑ &
σχετικών
φορέων
Βλ.ΣΔ(G4)

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία
Εμπορίου
Υπουργείο.
Υποδομών
Μεταφορών και
Δικτύων

31 Δεκ 2015

Υιοθέτη
ση σε
συμφωνία
με την ΕΕ
εκπαιδευτι
κού
προγράμμ
ατος για
ΔΣ για το
2016 - Βλ.
ΣΔ(G4
3.

Αρμόδιοι φορείς

ΕΑΑΔΗΣΥ
ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία
Εμπορίου
Υπουργείο.
Υποδομών
Μεταφορών και
Δικτύων

31 Δεκ 2014

Εθνική Αρχή
Συντονισμού
ΕΑΑΔΗΣΥ
ΜΟΔ ΑΕ
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα
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Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

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

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

4.

30 Ιουν
2015

Εθνική Αρχή
Συντονισμού

Αριθ.

false

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

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

5.

Αριθ.

false

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

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

1.
Διαμόρφω
ση
μηχανισμο
ύ για
ανάπτυξη
και
επικαιροπο
ίηση του

Αριθ.

false

Προσθή
κη στο
«Δίαυλο»
λειτουργία
ς
ανταλλαγή
ς
πληροφορι
ών/ καλών
πρακτικών
μεταξύ
ΔΑ- Βλ
ΣΔ(G4)

Υποστήρ
ιξη
δικαιούχω
ν
κεντρικών/
τοπικών
αναθετουσ
ών
αρχών/φορ
έων για τη
νέα
νομοθεσία
Βλ.ΣΔ(G4)

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΜΟΔ ΑΕ

30 Ιουν
2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

31 Μαϊ 2014

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

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας
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επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Ενιαίου
Συστήματο
ς Δεικτών.

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

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

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

31 Μαϊ 2014

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

Αριθ.

false

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

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

3.
Διαμόρφω
ση 2ης
Εγκυκλίου
για την
ανάπτυξη
του
ενιαίου
συστήματο
ς δεικτών
ΕΣΠΑ.

30 Ιουν
2014

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

Αριθ.

false

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των
στατιστικών δεδομένων οι οποίες

4.
Ανάπτυξη
συστήματο

30 Μαρ
2015

ΕΥΣΕΚΤ σε
συνεργασία με

Αριθ.

false

ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ
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Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

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

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον
προσδιορισμό των πόρων και των
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη
στατιστική επικύρωση.

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

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

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

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

30 Απρ
2015

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

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

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

30 Ιουν
2015

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

ΕΣΠΑ 20142020’’.ΕΘΝΙΚΗ
ΑΡΧΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/
ΕΥΣΣΑΑΠ/
ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ,
ΕΥΣΕΚΤ,
Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης, ΕΥ
ΟΠΣ, ΕΥΘΥ

Αριθ.

false

ΕΥΘΥ με τη
συνεργασία της
ΕΥΣΣΑΑΠ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΟΠΣ και ΕΥΘΥ
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αξιολόγησης των επιπτώσεων.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΕΣΠΑ.

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

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

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

30 Ιουν
2015

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/
ΕΥΣΣΑΑΠ/
ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
σε συνεργασία με
την ΕΥΣΕΚΤ και
τις Διαχειριστικές
Αρχές των
Προγραμμάτων

Αριθ.

false

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

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

8.
Ρυθμίσεις
για την
προστασία
προσωπικ
ών
δεδομένων
στην
παρακολού
θηση του
ΕΣΠΑ και
των
δεικτών
ΕΚΤ.

30 Ιουν
2015

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ/
ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ.

false

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

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

9.
Προσαρμο
γή του
ΟΠΣΕΡΓΟΡΑ
ΜΑ στην
ηλεκτρονι

30 Απρ
2016

Αριθ.

false

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

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

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

κή
αποθήκευσ
η
δεδομένων
δεικτών &
αποστολή
στην ΕΕ.

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

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

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

30 Απρ
2016

ΕΥ ΟΠΣ – ΜΟΔ
ΑΕ

Αριθ.

false

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

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

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

30 Απρ
2016

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

Αριθ.

false

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την

Ρυθμίσεις

30 Απρ

ΕΥΣΣΑΑΠ/

Αριθ.

false
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Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

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

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

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

2015

ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

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

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

Ανάλυση
αν η
επιλογή
των
δεικτών
αποτελέσμ
ατος
αντανακλά
την
επιλογή
των
δράσεων
πολιτικής
(ex ante
αξιολόγησ
η)

31 Δεκ 2014

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

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

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

31 Δεκ 2015
2.
Ενέργειες
επικαιροπο
ίησης ή
εξειδίκευσ
ης
εθνικών

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΕΥΣΣΑΑΠ σε
συνεργασία με τις
Διαχειριστικές
Αρχές των
Προγραμμάτων και
φορείς που τηρούν
στατιστικά –
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επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

τιμών
στόχουβάσης σε
περιφερεια
κό επίπεδο

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

διοικητικά
δεδομένα

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

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

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

30 Απρ
2014

Διαχειριστικές
Αρχές & Ομάδες
Σχεδιασμού
Προγράμματος των
ΕΠ

Αριθ.

false

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

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

Ολοκλήρω
ση των
εκθέσεων
της εκ των
προτέρων
αξιολόγησ
ης
(αξιολόγη
ση
κριτηρίων
ποιότητας
δεικτών).

31 Δεκ 2014

Ομάδες
Σχεδιασμού
Προγράμματος των
ΕΠ και
Διαχειριστικές
Αρχές

Αριθ.

false

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των

6 - Υφίστανται διαδικασίες που
διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα

Ανάπτυξη
πλαισίου
συλλογής

30 Απρ
2016

ΕΥΣΣΑΑΠ &
ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ.

false
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Ληφθέντα
μέτρα

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

περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό
σύστημα δεικτών.

δεδομένων
για τη
διενέργεια
αξιολογήσ
εων
επιπτώσεω
ν.

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

6 - Υφίστανται διαδικασίες που
διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα
περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό
σύστημα δεικτών.

Περιγραφή
μεθόδου
ανάπτυξης
υποσυστήμ
ατος
δεικτών,
σύμφωνα
με το
αρ.125.3.a.
i Καν. ΕΚ
1303/2013.

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

30 Απρ
2016

ΕΥΣΣΑΑΠ και
ΕΥΣΕΚΤ με τη
συνεργασία της ΕΥ
ΟΠΣ και των
Διαχειριστικών
Αρχών των
Προγραμμάτων

Αριθ.

false
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Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
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των
υπόλοιπων
μέτρων
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Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη
μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

4 - περιλαμβάνει μηχανισμό
παρακολούθησης.

1.
Ανάπτυξη
συστήματο
ς
παρακολού
θησης

28 Φεβ 2015

.

Αριθ.

false

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των
δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή
παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με τον
πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού
θεματολογίου για την Ευρώπη·

1.
Εξειδίκευσ
η
κατηγοριώ
ν
παρεμβάσε
ων σε
συνάρτηση
με τα
υποβληθέν
τα Ε.Π.

31 Μαρ
2015

ΓΓΤΤ

Αριθ.

false

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των
δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή
παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με τον
πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού
θεματολογίου για την Ευρώπη·

2.
Κατάρτιση
διυπουργικ
ού
Μνημονίο
υ

31 Μαρ
2015

ΓΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ

Αριθ.

false
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Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις
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Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

1.
Θεσμοθέτ
ηση
κεντρικής
δομής
ενιαίου
συντονισμ
ού
πολιτικής
και
υλοποίηση
ς δράσεων
ΤΠΕ

31 Ιαν 2015

ΓΓΤΤ

Αριθ.

false

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

2.
Ενσωμάτω
ση των
προτεινόμε
νων
μέτρων
στο
Σύστημα
Διαχείριση
ς και
Ελέγχου
των ΕΠ
2014 2020

31 Μαρ
2015

ΓΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ

Αριθ.

false

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

3.
Θεσμοθέτ
ηση
απλοποιημ
ένου
πλαισίου
υλοποίηση
ς έργων

31 Μαρ
2015

ΓΓΤΤ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

πρωτοβουλίες.
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τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΤΠΕ

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από
πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

1.Έναρξη
υλοποίηση
ς μελέτης

30 Οκτ 2014

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική
Υπηρεσία
Επιθεωρητών
Ενέργειας
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ.

false

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από
πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

2.
Εκπόνηση
μελέτης

30 Απρ 2015

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική
Υπηρεσία
Επιθεωρητών
Ενέργειας
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ.

false

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από
πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

3.

31 Μαϊ 2015

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική
Υπηρεσία
Επιθεωρητών
Ενέργειας
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ.

false

Αποστολ
ή Μελέτης
στην ΕΕ
(ΓΔ
Ενέργειας)
–
Διαβούλευ
ση/διαπρα
γμάτευση
με την ΕΕ
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EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από
πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

4.
Τροποποίη
ση
ΚΕΝΑΚ
(εφόσον
απαιτείται)

30 Σεπ 2015

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική
Υπηρεσία
Επιθεωρητών
Ενέργειας
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ.

false

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από
πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

1.
Ανάθεση
Μελέτης

24 Ιουν
2014

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) –
Γενική Γραμματεία
Ενέργειας καιι
Κλιματικής
ΑλλαγήςΔιεύθυνση
Αποδοτικής
Χρήσης και
Εξοικονόμησης
Ενέργειας

Αριθ.

false

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από
πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

2.
Εκπόνηση
μελέτης εκ
μέρους του
αναδόχου

2 Νοε 2014

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) –
Γενική Γραμματεία
Ενέργειας καιι
Κλιματικής
ΑλλαγήςΔιεύθυνση
Αποδοτικής

Αριθ.

false
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Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Χρήσης και
Εξοικονόμησης
Ενέργειας

EL

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από
πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

3.
Παραλαβή
μελέτης

17 Νοε 2014

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) –
Γενική Γραμματεία
Ενέργειας καιι
Κλιματικής
ΑλλαγήςΔιεύθυνση
Αποδοτικής
Χρήσης και
Εξοικονόμησης
Ενέργειας

Αριθ.

false

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από
πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

4.

31 Δεκ 2014

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) –
Γενική Γραμματεία
Ενέργειας καιι
Κλιματικής
ΑλλαγήςΔιεύθυνση
Αποδοτικής
Χρήσης και
Εξοικονόμησης
Ενέργειας

Αριθ.

false

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ,
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη

1.
Διαμόρφω
ση

30 Ιουν
2015

ΥΠΕΚΑ / Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων

Αριθ.

false

Ενσωμάτ
ωση
στρατηγικ
ής στο
εθνικό
θεσμικό
πλαίσιο
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EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

χρήστες για αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος
στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

πρότασης
της
τιμολογιακ
ής
πολιτικής
στον τομέα
ύδρευσης

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους
χρήστες για αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ,
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος
στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

2.
Διαμόρφω
ση της
τιμολογιακ
ής
πολιτικής
στις λοιπές
χρήσεις
ύδατος

31 Δεκ 2015

ΥΠΕΚΑ / Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων

Αριθ.

false

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους
χρήστες για αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ,
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος
στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

3.
Συγκρότησ
η της
Γνωμοδοτι
κής
Επιτροπής
Υδάτων

30 Ιουν
2015

ΥΠΕΚΑ
(Απαιτείται
Απόφαση
Υπουργού)

Αριθ.

false

181

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους
χρήστες για αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ,
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος
στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

4.1.
Διαβούλευ
ση επί της
πρότασης
τιμολογιακ
ής
πολιτικής
με τη
Γνωμοδοτι
κή
Επιτροπή
Υδάτων
και με
Φορείς.
Για την
ύδρευση

30 Σεπ 2015

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων

Αριθ.

false

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους
χρήστες για αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ,
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος
στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

4.2.
Διαβούλευ
ση επί της
πρότασης
τιμολογιακ
ής
πολιτικής
με τη
Γνωμοδοτι
κή
Επιτροπή
Υδάτων
και με
Φορείς.
Για τις
λοιπές
χρήσεις
ύδατος

31 Μαρ
2016

Αριθ.

false

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ,
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη

5. Τελική
διαμόρφω
ση και

30 Απρ 2016

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Γνωμοδοτική
Επιτροπή Υδάτων

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων
Γνωμοδοτική
Επιτροπή Υδάτων

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων

182

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

χρήστες για αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος
στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

έγκριση
της
τιμολογιακ
ής
πολιτικής
για την
ύδρευση

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους
χρήστες για αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ,
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος
στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

6. Τελική
διαμόρφω
ση και
έγκριση
της
τιμολογιακ
ής
πολιτικής
για τις
λοιπές
χρήσεις
ύδατος

30 Σεπ 2016

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους
χρήστες για αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

2 - Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού για την περιοχή
λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το
άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

2ος κύκλος
των
Σχεδίων
Διαχείριση
ς για τα
υδατικά
διαμερίσμ
ατα

31 Δεκ 2015

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων

1.

31 Οκτ 2014

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

(Εισήγηση)
Εθνική Επιτροπή
Υδάτων (Απόφαση
έγκρισης)

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων
(Εισήγηση)
Εθνική Επιτροπή
Υδάτων (Απόφαση
έγκρισης)

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων
Εθνική Επιτροπή
Υδάτων

ΥΠΕΚΑ /
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EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

Ολοκλήρω
ση της
εκπόνησης
της
μελέτης
του
Εθνικού
Σχεδιασμο
ύ
Διαχείριση
ς
Αποβλήτω
ν (ΕΣΔΑ)

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

2.
Διενέργεια
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
ΕΣΔΑ
Δημόσια
Διαβούλευ
ση Ενσωμάτω
ση
παρατηρή
σεων στον
ΕΣΔΑ

28 Φεβ 2015

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

3. Έγκριση
ΕΣΔΑ

15 Μαρ
2015

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

ΥΠΕΚΑ
/Διεύθυνση
Προστασίας
Βιοποικιλότητας,
εδάφους &
διαχείρισης
αποβλήτων/ Τμήμα
Αστικών,
Βιομηχανικών &
Συναφών
Αποβλήτων

Αριθ.

false

ΥΠΕΚΑ
/Διεύθυνση
Προστασίας
Βιοποικιλότητας,
εδάφους &
διαχείρισης
αποβλήτων/ Τμήμα
Αστικών,
Βιομηχανικών &

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Διεύθυνση
προστασίας
βιοποικιλότητας,
εδάφους &
διαχείρισης
αποβλήτων/ Τμήμα
Αστικών,
Βιομηχανικών &
Συναφών
Αποβλήτων
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Συναφών
Αποβλήτων

EL

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

4.
Εκπόνηση
μελέτης
αναθεώρη
σης 12
ΠΕΣΔΑ (
το ΠΕΣΔΑ
της
Κρήτης
εγκρίθηκε
το 2013)
(σταδιακά)

30 Ιουν
2015

Αρμόδιοι για την
εκπόνηση και
υλοποίηση των
ΠΕΣΔΑ είναι οι
Περιφερειακοί
ΦΟΔΣΑ του Ν.
4071/2012 ή,
εφόσον αυτοί δεν
υπάρχουν ή δεν
λειτουργούν, οι
οικείες
Περιφέρειες,
κατόπιν
διαπιστωτικής
πράξης του ΓΓ
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης

Αριθ.

false

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

5.
Διενέργεια
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
ΠΕΣΔΑ
Δημόσια
Διαβούλευ
ση Ενσωμάτω
ση
παρατηρή
σεων
στους
ΠΕΣΔΑ
(σταδιακά)

15 Σεπ 2015

Αρμόδιοι για την
εκπόνηση και
υλοποίηση των
ΠΕΣΔΑ είναι οι
Περιφερειακοί
ΦΟΔΣΑ του Ν.
4071/2012 ή,
εφόσον αυτοί δεν
υπάρχουν ή δεν
λειτουργούν, οι
οικείες
Περιφέρειες,
κατόπιν
διαπιστωτικής
πράξης του ΓΓ
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης

Αριθ.

false

185

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

6. Έγκριση
ΠΕΣΔΑ
(σταδιακά)

30 Σεπ 2015

Αρμόδιοι για την
εκπόνηση και
υλοποίηση των
ΠΕΣΔΑ είναι οι
Περιφερειακοί
ΦΟΔΣΑ του Ν.
4071/2012 ή,
εφόσον αυτοί δεν
υπάρχουν ή δεν
λειτουργούν, οι
οικείες
Περιφέρειες,
κατόπιν
διαπιστωτικής
πράξης του ΓΓ
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης

Αριθ.

false

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

3 - Η ύπαρξη προγραμμάτων για την
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων,
όπως ορίζει το άρθρο 29 της οδηγίας
2008/98/ΕΚ·

Θεσμοθέτ
ηση του
προγράμμ
ατος
πρόληψης
αποβλήτω
ν

31 Δεκ 2014

ΥΠΕΚΑ /
Διεύθυνση
Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού,
Τμήμα Διαχείρισης
Στερεών
Αποβλήτων

Αριθ.

false

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

4 - Έχουν θεσπισθεί τα αναγκαία μέτρα για
την επίτευξη των στόχων της
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση
και ανακύκλωση έως το 2020 σύμφωνα με
το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας
2008/98/ΕΚ.

Θεσμοθέτ
ηση
μέτρων για
την
επίτευξη
του στόχου
της
επαναχρησ
ιμοποίηση
ς και
ανακύκλω
σης έως το

30 Σεπ 2015

ΥΠΕΚΑ /
Διεύθυνση
Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού,
Τμήμα Διαχείρισης
Στερεών
Αποβλήτων

Αριθ.

false

186

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

19 Μαϊ 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

20 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

2020

EL

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης
και καθορίζει:

1.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης
και καθορίζει:

2.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης
και καθορίζει:

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

187

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης
και καθορίζει:

4.

28 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

1.

19 Μαϊ 2014

(EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

2.

20 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του

3.Τελική
έκδοση

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

188

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

ΣΠΕΜ

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

4.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

1.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

2.

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

28 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

19 Μαϊ 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

20 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο

189

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

4.

28 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει

4 - δευτερογενείς συνδέσεις·

1.

19 Μαϊ 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων

190

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

20 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις·

2.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις·

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις·

4.

28 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

191

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

1.

19 Μαϊ 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

2.

20 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη

4.

28 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

Υιοθέτη
ση /

192

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

έγκριση
ΣΠΕΜ

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα
των ενδιάμεσων φορέων και των
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

1.

24 Ιαν 2015

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ.

false

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα
των ενδιάμεσων φορέων και των
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

2.
Ολοκλήρω
ση μέτρων
για την
εξασφάλισ
η της
ικανότητας
των
δικαιούχω
ν

28 Φεβ 2015

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ.

false

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή
πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής
ενότητας για την ανάπτυξη των
σιδηροδρόμων σύμφωνα με το
θεσμικό σύστημα των κρατών μελών

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη
των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο
πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως
καθορίζεται ανωτέρω, η οποία
συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις
για τη διενέργεια στρατηγικής

1.

19 Μαϊ 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Ολοκλήρ
ωση
μελέτης

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ

193

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι
επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά
στοιχεία ενεργητικού, τη
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία
ικανοτήτων.

περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων
το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό
πλαίσιο)·

ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή
πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής
ενότητας για την ανάπτυξη των
σιδηροδρόμων σύμφωνα με το
θεσμικό σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι
επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά
στοιχεία ενεργητικού, τη
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία
ικανοτήτων.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη
των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο
πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως
καθορίζεται ανωτέρω, η οποία
συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις
για τη διενέργεια στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων
το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό
πλαίσιο)·

2.

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή
πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής
ενότητας για την ανάπτυξη των
σιδηροδρόμων σύμφωνα με το
θεσμικό σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη
των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο
πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως
καθορίζεται ανωτέρω, η οποία
συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις
για τη διενέργεια στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων
το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό
πλαίσιο)·

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

20 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

194

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή
πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής
ενότητας για την ανάπτυξη των
σιδηροδρόμων σύμφωνα με το
θεσμικό σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι
επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά
στοιχεία ενεργητικού, τη
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία
ικανοτήτων.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη
των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο
πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως
καθορίζεται ανωτέρω, η οποία
συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις
για τη διενέργεια στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων
το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό
πλαίσιο)·

4.

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή
πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής
ενότητας για την ανάπτυξη των
σιδηροδρόμων σύμφωνα με το
θεσμικό σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι
επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά
στοιχεία ενεργητικού, τη
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία
ικανοτήτων.

2 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα
των ενδιάμεσων φορέων και των
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

1.

24 Ιαν 2015

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά
στοιχεία ενεργητικού, τη
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία
ικανοτήτων.

EL

Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

Ολοκλήρ
ωση
μελέτης

195

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή
πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής
ενότητας για την ανάπτυξη των
σιδηροδρόμων σύμφωνα με το
θεσμικό σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι
επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά
στοιχεία ενεργητικού, τη
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία
ικανοτήτων.

2 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα
των ενδιάμεσων φορέων και των
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

3.

28 Φεβ 2015

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ.

false

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές,
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις
και τις υποδομές αερολιμένων στο
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια
μεταφορών, το οποίο:

1.

19 Μαϊ 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές,
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις

2.

20 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Ολοκλήρ
ωση
μέτρων για
την
εξασφάλισ
η της
ικανότητας
των
δικαιούχω
ν

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

Διαδικα
σία

196

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

και τις υποδομές αερολιμένων στο
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια
μεταφορών, το οποίο:

Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές,
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις
και τις υποδομές αερολιμένων στο
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια
μεταφορών, το οποίο:

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές,
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις
και τις υποδομές αερολιμένων στο
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια

4.

28 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Υιοθέτη
ση /
έγκριση

197

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

μεταφορών, το οποίο:

ΣΠΕΜ

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

1.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

2.

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

19 Μαϊ 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

20 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής

198

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

4.

28 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

199

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό
πλαίσιο)·

1.

19 Μαϊ 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό
πλαίσιο)·

2.

20 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

EL

Ολοκλήρ
ωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

Διαδικα
σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
ΣΠΕΜ

200

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό
πλαίσιο)·

3.Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό
πλαίσιο)·

4.

28 Νοε 2014

EΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

EL

Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

201

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

4 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα
των ενδιάμεσων φορέων και των
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

1.

24 Ιαν 2015

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ.

false

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,
των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες,
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο
συνεισφέρει στη βελτίωση των
συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην

4 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα
των ενδιάμεσων φορέων και των
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

2.
Ολοκλήρω
ση μέτρων
για την
εξασφάλισ
η της
ικανότητας
των
δικαιούχω
ν

28 Φεβ 2015

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

συνδέσεων με το ευρύτερο και το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

EL

Ολοκλήρ
ωση
μελέτης

202

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

1.
Εκπόνηση
και
ολοκλήρω
ση του
Εθνικού
Στρατηγικ
ού
Πλαισίου
Πολιτικής
για τη
μείωση της
φτώχειας

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

2.
Εξειδίκευσ
η
Περιφερει
ακών
Στρατηγικ
ών
Σχεδίων
Κοινωνική
ς Ένταξης

31 Ιαν 2015

Αρμόδια υπηρεσία
της ΠΑΜΘ

Αριθ.

false

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

3.
Συνεργασί
α με
ΕΛΣΤΑΤ/
ΕΥΣΕΚΤ/
ΕΥΣΣΑΑ
Π για
διαμόρφω
ση
επαρκούς

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

EL

203

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

βάσης
στοιχείων
&
ανάπτυξης
δεικτών

EL

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

4.
Διασύνδεσ
η
διαθέσιμω
ν οικείων
πληροφορι
ακών
συστημάτ
ων και
βάσεων
δεδομένων

31 Δεκ 2014

Οικείες
Περιφέρειες Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ.

false

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα
στη φροντίδα της κοινότητας·

1.
Εκπόνηση
και
ολοκλήρω
ση του
Εθνικού
Στρατηγικ
ού
Πλαισίου
Πολιτικής
για τη
μείωση της
φτώχειας

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα
στη φροντίδα της κοινότητας·

2.
Εξειδίκευσ
η
Περιφερει
ακών
Στρατηγικ
ών

31 Ιαν 2015

Αρμόδια υπηρεσια
της ΠΑΜΘ

Αριθ.

false

204

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

απασχόληση.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Σχεδίων
Κοινωνική
ς Ένταξης

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα
στη φροντίδα της κοινότητας·

3.
Συνεργασί
α με
ΕΛΣΤΑΤ/
ΕΥΣΕΚΤ/
ΕΥΣΣΑΑ
Π για
διαμόρφω
ση
επαρκούς
βάσης
στοιχείων
&
ανάπτυξης
δεικτών

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα
στη φροντίδα της κοινότητας·

4.
Διασύνδεσ
η
διαθέσιμω
ν οικείων
πληροφορι
ακών
συστημάτ
ων και
βάσεων
δεδομένων

31 Δεκ 2014

Οικείες
Περιφέρειες Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ.

false

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση
και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

1.
Εκπόνηση
και
ολοκλήρω
ση του
Εθνικού
Στρατηγικ

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false

205

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

απασχόληση.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ού
Πλαισίου
Πολιτικής
για τη
μείωση της
φτώχειας

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση
και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

2.
Εξειδίκευσ
η
Περιφερει
ακών
Στρατηγικ
ών
Σχεδίων
Κοινωνική
ς Ένταξης

31 Ιαν 2015

Αρμόδια υπηρεσία
της ΠΑΜΘ

Αριθ.

false

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση
και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

3.
Συνεργασί
α με
ΕΛΣΤΑΤ/
ΕΥΣΕΚΤ/
ΕΥΣΣΑΑ
Π για
διαμόρφω
ση
επαρκούς
βάσης
στοιχείων
&
ανάπτυξης
δεικτών

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση

4.
Διασύνδεσ
η
διαθέσιμω
ν οικείων

31 Δεκ 2014

Οικείες
Περιφέρειες Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας -

Αριθ.

false
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

πληροφορι
ακών
συστημάτ
ων και
βάσεων
δεδομένων

T09.2 - Υφίσταται εθνικό στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των
Ρομά.

4 - στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
δραστικές μέθοδοι παρακολούθησης για
την αξιολόγηση του αντικτύπου που έχουν
οι δράσεις ένταξης των Ρομά και
μηχανισμός επανεξέτασης για την
προσαρμογή της στρατηγικής·

1.
Ολοκλήρω
ση δράσης
«Οργάνωσ
η της
Παρακολο
ύθησης
των
Κοινωνικώ
ν
Πολιτικών
»

31 Δεκ 2015

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα.

3 - μέτρα για την αύξηση της
αποδοτικότητας στον τομέα της υγείας
μέσω της ανάπτυξης μοντέλων παροχής
υπηρεσιών και υποδομών·

1.
Ολοκλήρω
ση έργου
«Πρόγραμ
μα
Υποστήριξ
ης των
Μεταρρυθ
μίσεων
στον τομέα
της Υγείας
20132015»

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική

3 - μέτρα για την αύξηση της
αποδοτικότητας στον τομέα της υγείας
μέσω της ανάπτυξης μοντέλων παροχής
υπηρεσιών και υποδομών·

2.
Ολοκλήρω
ση έργου
για τη
συγκρότησ

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false

31 Δεκ 2015

Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής του
Υπουργείου Υγείας
(ΕΥΤΥΚΑ)

Αριθ.

false

30 Απρ 2016

Δ/νση Προμηθειών
του Υ.Υ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΥΠΑΚΠ ΕΥΣΕΚΤ
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

βιωσιμότητα.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

η&
λειτουργία
Μηχανισμ
ού
Υποστήριξ
ης για την
ΠΦΥ &
τον
ΕΟΠΥΥ

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα.

4 - σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου.

1.
Σύσταση
Δ/νσης
Στρατηγικ
ού
Σχεδιασμο
ύ

31 Δεκ 2014

Γενική Γραμματεία
Υπουργείου Υγείας

Αριθ.

false

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα.

4 - σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου.

2.
Σχεδιασμό
ς&
υλοποίηση
συστήματο
ς
παρακολού
θησης του
Μνημονίο
υ
Συνεργασί
ας για τη
Ψυχική
Υγεία

31 Δεκ 2015

Δ/νση Ψυχικής
Υγείας

Αριθ.

false

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα.

4 - σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου.

3.
Ανάπτυξη
συστήματο
ς
παρακολού
θησης

30 Ιουν
2015

Γενική Γραμματεία
Υπουργείου Υγείας

Αριθ.

false
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

1. Έκδοση
ΥΑ για
την
καταγραφή
απουσιών
& προόδου
μαθητών/Ε
νέργειες
καταγραφή
ς ΜΔ σε
ΣΕΚ &
ΙΕΚ

30 Νοε 2014

ΥΠΑΙΘ/
Ινστιτούτο

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

υλοποίηση
ς
μεταρρυθμ
ίσεων στο
πλαίσιο
του
«Health in
Action»

EL

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου το οποίο:

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου το οποίο:

2.
Παρακολο
ύθηση
απουσιών
ώστε να
εντοπιστού
ν οι
«επίφοβοι
προς
διαρροή»
και να
ληφθούν
ad hoc
μέτρα

30 Μαρ
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του

3.
Ολοκλήρω

30 Μαρ
2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/
Ινστιτούτο

Αριθ.

false

Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

σχολείου το οποίο:

ση &
εφαρμογή
του
συστήματο
ς για την
καταγραφή
της
μαθητικής
διαρροής
στις ΣΕΚ
& στα ΙΕΚ

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου το οποίο:

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου το οποίο:

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

4.
Υιοθέτηση
πολιτικών
ad hoc για
την
αντιμετώπι
ση της
μαθητικής
διαρροής

30 Ιουν
2015

5.
Ολοκλήρω
ση εθνικής
στρατηγικ
ής για τη
μαθητική
διαρροή/
πρόωρη

30 Νοε 2014

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής

Πολιτικής

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής

Πολιτικής

εγκατάλει
ψη του
σχολείου
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της

EL

4 - βασίζεται σε στοιχεία·

1. Έκδοση
ΥΑ για
την

30 Νοε 2014

ΥΠΑΙΘ/
Ινστιτούτο
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

καταγραφή
απουσιών
& προόδου
μαθητών
&

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Ενέργειες
καταγραφή
ς ΜΔ σε
ΣΕΚ &
ΙΕΚ
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία·

2.
Παρακολο
ύθηση
απουσιών
ώστε να
εντοπιστού
ν οι
«επίφοβοι
προς

30 Μαρ
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής

Πολιτικής

διαρροή»
και να
ληφθούν
ad hoc
μέτρα
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

EL

4 - βασίζεται σε στοιχεία·

3.
Ολοκλήρω
ση &
εφαρμογή
του
συστήματο
ς για την
καταγραφή

30 Μαρ
2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/
Ινστιτούτο

Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

30 Ιουν
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

της

μαθητικής
διαρροής
σε ΣΕΚ &
ΙΕΚ
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία·

4.
Υιοθέτηση
πολιτικών
ad hoc για
την
αντιμετώπι
ση της
μαθητικής

Πολιτικής

διαρροής
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία·

5.
Ολοκλήρω
ση εθνικής
στρατηγικ
ής για τη
μαθητική
διαρροή/
πρόωρη

30 Ιουν
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής

Πολιτικής

εγκατάλει
ψη του
σχολείου
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

EL

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της
προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που

1.Έκδοση
ΥΑ για
την
καταγραφή

30 Νοε 2014

ΥΠΑΙΘ/
Ινστιτούτο

212

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των
οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες
κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα
πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·

απουσιών
& προόδου
μαθητών/
Ενέργειες

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

καταγραφή
ς της ΜΔ
σε ΣΕΚ &
ΙΕΚ
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της
προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των
οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες
κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα
πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·

2.
Παρακολο
ύθηση
απουσιών
ώστε να
εντοπιστού
ν οι
«επίφοβοι
προς

30 Μαρ
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής

Πολιτικής

διαρροή»
και να
ληφθούν
ad hoc
μέτρα
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

EL

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της
προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των
οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες
κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα
πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·

3.
Ολοκλήρω
ση &
εφαρμογή
του
συστήματο
ς για την
καταγραφή
της

30 Μαρ
2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/
Ινστιτούτο

Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

213

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

30 Ιουν
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

μαθητικής
διαρροής
στις ΣΕΚ
& στα ΙΕΚ
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της
προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των
οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες
κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα
πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·

4.
Υιοθέτηση
πολιτικών
ad hoc για
την
αντιμετώπι
ση της
μαθητικής

Πολιτικής

διαρροής
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της
προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των
οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες
κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα
πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·

5.
Ολοκλήρω
ση εθνικής
στρατηγικ
ής για τη
μαθητική
διαρροή/
πρόωρη

30 Ιουν
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής

Πολιτικής

εγκατάλει
ψη του
σχολείου
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165

EL

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
φορέων.

1. Έκδοση
ΥΑ για
την
καταγραφή
απουσιών
& προόδου

30 Νοε 2014

ΥΠΑΙΘ/
Ινστιτούτο

Εκπαιδευτικής
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

ΣΛΕΕ.

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

των
μαθητών/

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Πολιτικής

Ενέργειες
καταγραφή
ς ΜΔ σε
ΣΕΚ &
ΙΕΚ
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
φορέων.

2.
Παρακολο
ύθηση
απουσιών
ώστε να
εντοπιστού
ν οι
«επίφοβοι
προς

30 Μαρ
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής

Πολιτικής

διαρροή»
και να
ληφθούν
ad hoc
μέτρα
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

EL

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
φορέων.

3.
Ολοκλήρω
ση &
εφαρμογή
του
συστήματο
ς για την
καταγραφή
της

30 Μαρ
2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/
Ινστιτούτο

Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

30 Ιουν
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

μαθητικής
διαρροής
στις ΣΕΚ
& στα ΙΕΚ
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
φορέων.

4.
Υιοθέτηση
πολιτικών
ad hoc για
την
αντιμετώπι
ση της
μαθητικής

Πολιτικής

διαρροής
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
φορέων.

5.
Ολοκλήρω
ση εθνικής
στρατηγικ
ής για τη
μαθητική
διαρροή/
πρόωρη

30 Ιουν
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής

Πολιτικής

εγκατάλει
ψη του
σχολείου
T10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο

EL

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση που περιλαμβάνει
τα εξής στοιχεία:

1.
Κατάθεση
των
Ιδρυματικ
ών
Εκθέσεων
των ΑΕΙ οι

30 Δεκ 2014

Αρχή Διασφάλισης
και

Πιστοποίησης της
Ποιότητας
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

οποίες θα
έχουν

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

στην Ανώτατη
Εκπαίδευση

υποκεφάλα
ιο
στρατηγικ
ού
σχεδιασμο
ύ

(ΑΔΙΠ)

T10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση που περιλαμβάνει
τα εξής στοιχεία:

2. Σύνθεση
της
στρατηγικ
ής

30 Ιουν
2015

ΑΔΙΠ και ΥΠΑΙΘ

Αριθ.

false

T10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την αύξηση της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των
συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ),
στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
αύξηση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων
επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΕΕΚ), στο πλαίσιο του άρθρου
165 ΣΛΕΕ, που περιλαμβάνει μέτρα:

1.
Εξειδίκευσ
η/
οριστικοπο
ίηση των
οροσήμων
του
σχεδίου
εφαρμογής
της

30 Μαρ
2015

Γενική
Γραμματεία- -

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Υπουργείο
Εργασίας,

Κοινωνικής
Ασφάλισης και

μαθητείας
Πρόνοιας
T10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την αύξηση της

EL

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
αύξηση της ποιότητας και της

2.
Διαμόρφω
ση

31 Δεκ 2015

Υπουργείο
Παιδείας και
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των
συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ),
στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

αποτελεσματικότητας των συστημάτων
επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΕΕΚ), στο πλαίσιο του άρθρου
165 ΣΛΕΕ, που περιλαμβάνει μέτρα:

Εθνικού
Στρατηγικ
ού
Πλαισίου
για την
Επαγγελμα
τική

Εκπαίδευσ
η και
Κατάρτιση

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Θρησκευμάτων
(ΙΕΠ, ΓΓΔΒΜ)

και Υπουργείο
Εργασίας

Κοινωνικής
Ασφάλισης και

Πρόνοιας

EL
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10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ ΆΡΘΡΟ
101 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Η) ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
10.1. Μεγάλα έργα
Πίνακας 12: Μεγάλα έργα
Έργο

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
«ΑΡΔΑΝΙΟ - ΜΑΝΔΡΑ»

EL

CCI

Κατάσταση του
μεγάλου έργου

Υποβλήθηκε

Συνολικές
επενδύσεις

Συνολικό
επιλέξιμο κόστος

Προγραμματιζ
όμενη
ημερομηνία
κοινοποίησης/υ
ποβολής

4ο τρίμηνο
2014

Ημερομηνία
σιωπηρής
συμφωνίας/έγκ
ρισης από την
Επιτροπή

Προγραμματισ
μένη έναρξη
υλοποίησης
(έτος, τρίμηνο)

4ο
2014

Προβλεπόμενη
ημερομηνία
περάτωσης

Άξονας
προτεραιότητας/Επενδυτι
κές προτεραιότητες

τρίμηνο 4ο τρίμηνο
2017

219

Τρέχουσα
κατάσταση
υλοποίησης Οικονομική
πρόοδος
(%
δαπανών που
έχουν
πιστοποιηθεί
στην Επιτροπή
σε σύγκριση με
το
συνολικό
επιλέξιμο
κόστος)

Τρέχουσα
Κύριες εκροές
κατάσταση
υλοποίησης
φυσική
πρόοδος
Κύριο
στάδιο
υλοποίησης
του
έργου

Ημερομηνία
Παρατηρήσεις
υπογραφής
της
πρώτης σύμβασης
εργασιών

Σχεδιασμός

EL

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και
μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.
Το έργο «Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο – Μάνδρα» αν και έχει δηλωθεί στο
εγκεκριμένο ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 ως «Μεγάλο Έργο», αποτελεί έργο phasing
συνολικού προϋπολογισμού των δύο φάσεων, 60.101.203 € και σύμφωνα με το άρθρο
100 του ΕΚ 1303/2013 δεν αφορά στην περίπτωση πράξεων που συνεισφέρουν στο ΘΣ
7 δυνάμει του άρθρου 9, α εδάφιο, σημείο 7, διότι το συνολικό κόστος δεν υπερβαίνει
τα 75 εκατ. € (Μεγάλο Έργο).
Για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 έχει εκδοθεί στις 02.02.2016 από την
Επιτροπή η CCI2010GR161PR018 απόφαση τροποποίησης της Α΄ φάσης του έργου
«Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο – Μάνδρα».

EL
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Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές
επιχειρησιακού προγράμματος

στον

κατάλογο

μεγάλων

έργων

του

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το έργο «Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο –
Μάνδρα» δεν θα συμπεριληφθεί στον πίνακα μεγάλων έργων του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 –
2020

EL
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10.2. Κοινά σχέδια δράσης
Πρόοδος
Από τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό και εξειδίκευση του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 δεν
προβλέπεται η υλοποίηση κοινών σχεδίων δράσης.

EL
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Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)

Τίτλος του ΚΣΔ

EL

CCI

Στάδιο
υλοποίησης
του ΚΣΔ

Συνολικό
επιλέξιμο
κόστος

Συνολική δημόσια
στήριξη

Συνεισφορά ΕΠ στο Άξονας
ΚΣΔ
προτεραιότ
ητας

Είδος ΚΣΔ

223

[Προγραμματι
ζόμενη]
υποβολή στην
Επιτροπή

[Προγραμματι [Προγραμματιζό
ζόμενη]
μενη] περάτωση
έναρξη
υλοποίησης

Κύριες εκροές και κύρια
αποτελέσματα

Συνολική
Παρατηρήσεις
επιλέξιμη
δαπάνη που
πιστοποιήθηκε
στην Επιτροπή

EL

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

EL
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ΜΕΡΟΣ Β
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 50 παράγραφος 4, άρθρο 111 παράγραφος 3 και
άρθρο 111 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη
των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013]

EL

Άξονας προτεραιότητας

1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της τοπικής οικονομίας

Άξονας προτεραιότητας

2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της
Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης
επιχειρήσεων και ατόμων

Άξονας προτεραιότητας

3 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική
Συνοχή - ΕΤΠΑ

Άξονας προτεραιότητας

4 - Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική
Συνοχή - ΕΚΤ
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Άξονας προτεραιότητας

5 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

Άξονας προτεραιότητας

6 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα
για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση
της διάστασης του φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50
παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4
δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους
στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013]
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11.5. Role of partners in the implementation of the programme
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12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013
12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που
δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων

12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία
που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας
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13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2016 (ΒΛ. ΣΗΜΕΊΟ 9 ΠΑΡΑΠΆΝΩ).
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2017] ΕΠΙΛΟΓΉ: ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ
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14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΔΕΎΤΕΡΟ ΕΔΆΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΊΑ Α), Β),
Γ), Δ) Ζ) ΚΑΙ Η) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής
ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν
δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, της βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος

14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των
αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να
χρησιμοποιούν τα Ταμεία

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων

14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής
καινοτομίας, κατά περίπτωση
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14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών
των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή
στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας,
διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις
περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια
ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών
πόρων
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15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΕ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ
ΆΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
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16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(ΕΠΙΛΟΓΉ ΈΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΌΔΟΥ)ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΉ ΈΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΌΔΟΥ)
Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη.Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του
προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
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17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΤΙΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα
και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν
επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν
συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών των
ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης
(για τους στόχους).
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18. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ [ΆΡΘΡΟ 19
ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΙ 4 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1304/2013] (ΚΑΤΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ)
Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2019 παρουσιάζει και αξιολογεί την ποιότητα των
προσφορών απασχόλησης που δέχονται οι συμμετέχοντες στην ΠΑΝ,
συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, εκείνων
που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες και εκείνων που εγκαταλείπουν
την εκπαίδευση χωρίς προσόντα. Η έκθεση παρουσιάζει επίσης και αξιολογεί την
πρόοδό τους στη συνέχιση της εκπαίδευσης, στην εξεύρεση βιώσιμων και αξιοπρεπών
θέσεων απασχόλησης ή στην ένταξή τους σε ποιοτικές θέσεις μαθητείας ή άσκησης.
Η έκθεση παρουσιάζει τα κυριότερα πορίσματα των αξιολογήσεων όσον αφορά την
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τον αντίκτυπο της κοινής στήριξης από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ και την εφαρμογή
της Εγγύησης για τη Νεολαία.
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Έγγραφα
Τίτλος εγγράφου

Περίληψη για τους Πολίτες
της Έκθεσης Υλοποίησης
Έτους 2015 του
Περιφερειακού
Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης
2014 - 2020
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Τύπος εγγράφου

Σύνοψη για τους πολίτες

Ημερομηνία
εγγράφου
31 Μαϊ 2016

Τοπικό
στοιχείο
αναφοράς

Στοιχείο
αναφοράς της
Επιτροπής
Ares(2016)25091
32
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Αρχεία

Περίληψη για τους Πολίτες της Ε Υ. Έτους 2015 του
Περιφερειακού Ε.Π. Α.Μ.Θ. 2014 - 2020

Ημερομηνία
αποστολής

Εστάλη από

31 Μαϊ 2016
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