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Το παρόν έγγραφο πιστοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέγραψε επίσημα στο ηλεκτρονικό
σύστημα SFC2014, σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, τα έγγραφα και τα αναλυτικά
δεδομένα που περιγράφονται στις ακόλουθες σελίδες. Τα έγγραφα και τα δεδομένα αυτά
καταχωρίστηκαν στο σύστημα SFC2014 από χρήστες που έχουν διαπιστευτεί επίσημα από το
κράτος μέλος τους και διαβιβάστηκαν επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το πρόσωπο
που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα. Το συγκεκριμένο αποδεικτικό παραλαβής δεσμεύει την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά και μόνο για την πιστοποίηση παραλαβής των εν λόγω
εγγράφων και δεδομένων. Το αποδεικτικό παραλαβής δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία
περίπτωση δέσμευση έγκρισης ή αποδοχής.
Το παρόν αποδεικτικό παραλαβής υπογράφεται με ηλεκτρονικό πιστοποιητικό το οποίο
εγγυάται την ημερομηνία και την ώρα υπογραφής, καθώς και την ακεραιότητα του εγγράφου.
Το πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε για την υπογραφή του παρόντος εγγράφου φυλάσσεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσής του με το αντίστοιχο
δημόσιο κλειδί. Τόσο το πιστοποιητικό όσο και οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση του δημόσιου
κλειδιού μπορούν να καταφορτωθούν από τον ιστότοπο υποστήριξης του συστήματος
SFC2014 (https://ec.europa.eu/sfc/en/2014/faq/how-verify-signature-acknowledgment-sent-sfcsystem).

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο
Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση
ΜΕΡΟΣ Α
1.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΗΣ

ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ

CCI

2014GR16M2OP012

Τίτλος

Αττική

Έκδοση

2015.1

ΕΚΘΕΣΗΣ

Ημερομηνία έγκρισης της
έκθεσης από την επιτροπή
παρακολούθησης
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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 ΠΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020 (CCI:2014GR16M2OP012) εγκρίθηκε στις 18/12/14,
με την υπ. Αρ. C(2014)10170 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, που γίνεται σταδιακά, στη βάση αφενός
της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες
Προτεραιότητας (Α.Π.) και αφετέρου των αναγκών της υλοποίησης του ΠΕΠ ως προς
το πλαίσιο επίδοσης, την ετήσια προχρηματοδότηση, το χρηματοδοτικό σχέδιο, τον
κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης Ν+3 κλπ.
Στην περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης εξειδικεύτηκαν μέσω της 1ης
Επιτροπής Παρακολούθησης αλλά και της 1ης Γραπτής Διαδικασίας, 14 Δράσεις
με συνολικό Π/Υ €286.409.980 (ποσοστό εξειδίκευσης 25%).
Αναλυτικά, η εξειδίκευση έχει ως εξής:
Δράση 2.3.1.1: Εφαρμογές ΤΠΕ στους τομείς των μεταφορών της Περ. Αττικής
Π/Υ Δ.Δ. €19.159.980
Δράση 4.3.1.1: Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε
Δημόσια Κτίρια
Π/Υ Δ.Δ. €5.000.000
Δράση 4.3.1.2: Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε
Δημόσιες Σχολικές Μονάδες της Περιφέρειας Αττικής
Π/Υ Δ.Δ. €30.000.000
Δράση 5.1.1.1: Δράσεις Υποστήριξης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Π/Υ Δ.Δ. €5.000.000
Δράση 5.1.1.2: Δημιουργία υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη
πλημμυρικών συμβάντων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της Αττικής
Π/Υ Δ.Δ. €80.000.000
Δράση 6.1.1.1: Συμπλήρωση και ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων σε οικισμούς Γ΄
κατηγορίας Οδηγίας – Ολοκλήρωση Επεξεργασίας Λυμάτων Περιφέρειας Αττικής
– Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων από υφιστάμενες ΕΕΛ
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Π/Υ Δ.Δ. €25.000.000
Δράση 6.2.1.1: Εφαρμογή συστημάτων επεξεργασίας νερού και νέα δίκτυα
ύδρευσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιωτικές ή παράκτιες περιοχές της
Αττικής με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες και προβλήματα (ποιοτικά
και ποσοτικά) σε πόσιμο νερό
Π/Υ Δ.Δ. €30.000.000
Δράση 9.1.1.1: Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής
Π/Υ Δ.Δ. €28.550.000
Δράση 9.3.1.1: Συμβουλευτικά Κέντρα & Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων
Γυναικών
Π/Υ Δ.Δ. €4.600.000
Δράση 9.3.1.2: Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για Ένταξη Μαθητών με
Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Π/Υ Δ.Δ. €6.750.000
Δράση 9.3.1.3: Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής (ΑμεΑ)
Π/Υ Δ.Δ. €350.000
Δράση 10.1.1.1: Παρεμβάσεις συμπλήρωσης – βελτίωσης του δικτύου των
Δημόσιων Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας Αττικής
Π/Υ Δ.Δ. €50.000.000
Δράση 12.1.1: Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δράσεων ΕΤΠΑ
Π/Υ Δ.Δ. €1.000.000
Δράση 13.1.1: Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δράσεων ΕΚΤ
Π/Υ Δ.Δ. €1.000.000

Εκδοθείσες Προσκλήσεις
Μέχρι το πέρας της περιόδου αναφοράς της παρούσας έκθεσης (31/12/2015),
εκδόθηκαν 7 Προσκλήσεις, με συνολικό Π/Υ Δ.Δ. €88.102.351 (3 Προσκλήσεις ΕΤΠΑ
και 4 ΕΚΤ). Αναλυτικά, οι Προσκλήσεις που εκδόθηκαν είναι:
ΑΤΤ001: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015–2016
ΑΤΤ002: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015–2016 (ΑμεΑ)
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ΑΤΤ003: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΑΤΤ004: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ
ΑΤΤ005: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ
ΑΤΤ006: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤ008: ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εντάξεις Πράξεων
Μέχρι την 31/12/2015 εντάχθηκαν 3 Πράξεις, με συνολικό Π/Υ Δ.Δ. €31.102.351.
Αναλυτικά, εντάχθηκαν οι παρακάτω Πράξεις:
MIS 5000018: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015–2016 [Π/Υ : €28.520.930]
MIS 5000019: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015–2016 (ΑμεΑ) [Π/Υ : €336.796]
MIS 5000035: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ [Π/Υ : €2.244.625]

Στοιχεία Δαπανών
Μέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς της έκθεσης (31/12/2/15), για τις 3 ενταγμένες
Πράξεις δεν δηλώθηκαν δαπάνες από τους Δικαιούχους.

Σε σχέση με τους Δείκτες:
Για τους κοινούς δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων (οι 4 τελευταίοι δείκτες του
πίνακα 2Α, δηλ. οι δείκτες CR06 – CR09), ακολουθείται η επιλογή να δοθούν στοιχεία
σωρευτικών τιμών στην Ετήσια Έκθεση που θα υποβληθεί το 2019 και στην Τελική
Έκθεση.
Ως προς την Ε.Π. 9iii:
Πίνακας 4Α
O δείκτης CO16 έχει στοχοθετηθεί στο ΠΕΠ με την παραδοχή ότι αναφέρεται σε παιδιά
ΑΜΕΑ από την πράξη της εναρμόνισης και της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
στήριξης. Ωστόσο στην πράξη της εναρμόνισης συμμετέχοντες είναι οι κάτοχοι voucher

EL

5

EL

και όχι τα παιδιά, ενώ η πράξη της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης είναι
συστημική και οι μαθητές δεν θεωρούνται συμμετέχοντες κατά την έννοια των κοινών
δεικτών. Θα γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στο πλαίσιο των ενεργειών εκπλήρωσης της
Γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 (σύμφωνα με το έγγραφο 16/οικ./292
ΕΥΣΕΚΤ της 28.3.16) και κατόπιν συμφωνίας με Ε. Επιτροπή.
Από τα στοιχεία υλοποίησης της πράξης της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης
έως 31/12/15 167 σχολεία και 182 μαθητές ΑΜΕΑ ωφελήθηκαν από την πράξη.
Πίνακας 2Γ
Για τον δείκτη Τ3296 θα γίνουν διορθώσεις/θα υποβληθούν σχέδιo δράσης στο πλαίσιο
των ενεργειών εκπλήρωσης της αιρεσιμότητας 7.

Σε σχέση με την τιμή της παραμέτρου "Γενικό Σύνολο Συμμετεχόντων":
Η τιμή του "Γενικού Συνόλου Συμμετεχόντων" έχει αποκλίσεις σε σχέση με το σύνολο
που προκύπτει από τους επιμέρους δείκτες (σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία). Η
απόκλιση αυτή οφείλεται λόγω ελλιπούς καταχώρησης δεδομένων από την πλευρά του
Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος δεν ανταποκρίθηκε πλήρως μέχρι την υποβολή της Ετήσιας
Έκθεσης, στις υποχρεώσεις του σχετικά με την εισαγωγή των απογραφικών δελτίων
στο πληροφοριακό σύστημα.
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3.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

EL

Αναγν Άξονας προτεραιότητας
ωριστι
κό

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

01

Ενίσχυση των
Μηχανισμών και των
Επενδύσεων των ΜΜΕ
της Περιφέρειας Αττικής
στην Έρευνα και την
Καινοτομία

Για την ενεργοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 01, έχει γίνει εκκίνηση της διαδικασίας της Επιχειρηματικής
Ανακάλυψης στο πλαίσιο της εγκεκριμένης RIS3 της Περιφέρειας Αττικής. Το διήμερο 07 & 08-12-2015 έγινε η
1η Προπαρασκευαστική Ημερίδα για την Επιχειρηματική Ανακάλυψη στους τομείς του Τουρισμού - Πολιτισμού.

02

Διάδοση και Ανάπτυξη
Καινοτόμων Προϊόντων
και Υπηρεσιών των ΜΜΕ
με τη χρήση ΤΠΕ

Στο πλαίσιο της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης έχει γίνει εξειδίκευση για την Επενδυτική Προτεραιότητα 2.c
για μία Δράση (Εφαρμογές ΤΠΕ στους τομείς των Μεταφορών). Στην εκκρεμή Γραπτή Διαδικασία 02 (24-122015) έγινε επικαιροποίηση της εξειδίκευσης της εν λόγω Δράσης. Για την συγκεκριμένη Επενδυτική
Προτεραιότητα ισχύει η Θεματική Αιρεσιμότητα Τ.02.1, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση μη εκπλήρωσης.

03

Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και
της εξωστρέφειας των
ΜΜΕ – Βελτίωση της
ελκυστικότητας της
Περιφέρειας Αττικής για
προσέλκυση Επενδύσεων
και προαγωγή της

Δεν υπάρχει κάτι να αναφερθεί.
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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

Καινοτόμου
Επιχειρηματικότητας
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Προώθηση της
ενεργειακής απόδοσης της
χρήσης ΑΠΕ και της
Συμπαραγωγής και
προώθηση Χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα στις Αστικές
Περιοχές

Στο πλαίσιο της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης έχει γίνει εξειδίκευση για την Επενδυτική Προτεραιότητα 4.c,
για 2 Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων (Κτίρια Σχολικών Υποδομών και Δημοτικά Κτίρια). Για τον
συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας ισχύει η Θεματική Αιρεσιμότητα Τ.04.1, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση
μη εκπλήρωσης.

05

Προώθηση της
Προσαρμογής στην
Κλιματική Αλλαγή, καθώς
και της Πρόληψης και
Διαχείρισης Κινδύνων

Στο πλαίσιο της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης και με επικαιροποίηση στοιχείων στην 1η Γραπτή Διαδικασία,
έχει γίνει εξειδίκευση για τον Άξονα Προτεραιότητας 05 για 2 Δράσεις (Προμήθεια Εξοπλισμού Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και Υποδομές για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Περιφέρειας Αττικής. Για την μία Δράση
(Προμήθεια Οχημάτων για την Υποστήριξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) έχει εκδοθεί σχετική Πρόσκληση
για την υποβολή προτάσεων.

06

Βελτίωση της Ποιότητας
Ζωής στο Αστικό
Περιβάλλον

Στο πλαίσιο της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης, έχει γίνει εξειδίκευση για την Άξονα Προτεραιότητας 06 για 2
Δράσεις (Υποδομές για έργα ύδρευσης και Παρεμβάσεις για κατασκεύη Δικτύων Ακαθάρτων). Στην εκκρεμή
Γραπτή Διαδικασία 02 (24-12-2015) έχει γίνει εξειδίκευση σε 1 επιπλέον Δράση του Άξονα Προτεραιότητας
(Ποιότητα Υδάτων Κολύμβησης).

07

Ενίσχυση της
Περιφερειακής
Κινητικότητας και των

Στην εκκρεμή Γραπτή Διαδικασία 02 (24-12-2015) έχει γίνει εξειδίκευση σε 1 επιπλέον Δράση του Άξονα
Προτεραιότητας (Δυτική επέκταση του Τραμ προς Πειραιά – Β’ Φάση).
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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

Πολυτροπικών
Μεταφορικών Συνδέσεων
της Περιφέρειας Αττικής
08

Προώθηση της
Ανάπτυξης των
Δεξιοτήτων και της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού
στους Τομείς της
Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης

Το σχέδιο δράσης ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας εγκρίθηκε
από την ΕΕ στις 19/05/2015 και η υλοποίηση του μηχανισμού αποτελεί την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα:
T.08.5.
Οι ενέργειες της Περ. Αττικής για την εκπλήρωση της T.08.5 και την δυνατότητα ενεργοποίησης του Άξονα
Προτεραιότητας 08 είναι οι εξής:
Το Δεκέμβριο του 2015 υποβλήθηκε μελέτη στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ως
επιστημονικά υπεύθυνο για την ανάπτυξη και εφαρμογή του μηχανισμού, βάση της με A.Π. 30636/Δ9.8633/0307-2015 (ΑΔΑ ΩΓΦΠ465Θ1Ω-6Β9) τροποποίησης Υ.Α. του Υπουργείο Εργασίας). Αντικείμενο της μελέτης
ήταν η παροχή συγκεκριμένων αναγκαίων δεδομένων που αφορούσαν την ελάχιστη εισροή για την έναρξη της
λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού.
Η ελάχιστη εισροή, δηλαδή η ελάχιστη πληροφόρηση που ζητείτο και τελικά υποβλήθηκε, αφορούσε στις εξής
πληροφορίες:
(1) Κενές θέσεις εργασίας στην περιφέρεια.
(2) Δυναμισμός κλάδων και επαγγελμάτων στην περιφέρεια.
(3) Πληροφορίες για την αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην περιφέρεια.
Στη παραπάνω χρονική περίοδο επιλέχθηκε η υποβολή στοιχείων με την μορφή μελέτης, καθώς η σύσταση
μηχανισμού απαιτούσε χρόνο και θα καθυστερούσε την υποβολή των ζητούμενων πληροφοριών στον Εθνικό

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
Μηχανισμό.

09

Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέμηση της
Φτώχειας και Διακρίσεων
– Διασφάλιση της
Κοινωνικής Συνοχής

Στο πλαίσιο της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης (επικαιροποίηση στοιχείων σε 1η Γραπτή Διαδικασία), έχει
γίνει εξειδίκευση για τον Α.Π. 09 για 4 Δράσεις. Για 3 Δράσεις (2 Δράσεις Εναρμόνισης Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής και η Δράση Ειδικής Εκπαιδευτικής Υποστήριξης) έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες
Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων. Μέχρι την 31-12-15 έχουν ενταχθεί 3 Πράξεις, συνολικού Π/Υ 31,1 Μ€.
Έως τις 28/04/16 εντάχθηκαν στο ΠΕΠ 9 πράξεις, που αφορούν συνέχιση λειτουργίας 10 δομών για γυναίκες
θύματα βίας (Ξενώνες Φιλοξενίας & Συμβουλευτικά Κέντρα), με διάρκεια υλοποίησης από 01/12/15, για 36
μήνες. Ο συνολικός π/υ ένταξης των δομών ανέρχεται σε περίπου 4.474.000,00, εκ των οποίων περίπου
125.000,00 αφορούν στο διάστημα από 01/12/15 έως 31/12/15. Το ποσό του 12ου/15 αφορά μισθοδοσία του
αναγκαίου προσωπικού και τα απαραίτητα λειτουργικά έξοδα των αντίστοιχων δομών.
Tα στοιχεία που διαβιβάζονται για τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων αφορούν τιμές για πράξεις που έχουν
υλοποιηθεί πλήρως ή μερικώς.
Ως προς την Επενδυτική Προτεραιότητα 9i:
Στον Πίνακα 4Α:
Ο δείκτης CO17 έχει στοχοθετηθεί στο ΠΕΠ με υψηλότερη τιμή στόχου από αυτήν που θα λάβει , γιατί δεν είχαν
προσδιοριστεί με σαφήνεια οι υποκατηγορίες συμμετεχόντων που θα περιλαμβάνει. Θα γίνουν οι σχετικές
διορθώσεις στο πλαίσιο των ενεργειών εκπλήρωσης της Γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 (σύμφωνα με
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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
το έγγραφο 16/οικ./292 ΕΥΣΕΚΤ της 28.3.2016) και κατόπιν συμφωνίας με την Ε. Επιτροπή.
Ως προς την Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii:
Λόγω περιορισμού χαρακτήρων στην παρούσα ενότητα, τα αντίστοιχα σχόλια για τους δείκτες στην Ε.Π. 9iii
παρουσιάζονται στο τέλος της ενότητας 2.

EL
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Ανάπτυξη – Αναβάθμιση
Στοχευμένων Κοινωνικών
Υποδομών και Υποδομών
Υγείας

Στην εκκρεμή Γραπτή Διαδικασία 02 (24-12-2015) έχει γίνει εξειδίκευση σε 1 επιπλέον Δράση του Άξονα
Προτεραιότητας, που αφορά 1 τμηματοποιημένη Πράξη στον τομέα των Κοινωνικών Υποδομών (Αποκατάσταση
και Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας Κεντρικού Κτιρίου του Ορφανοτροφείου Θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριακού
(Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας).

11

Ανάπτυξη – Αναβάθμιση
Στοχευμένων Υποδομών
Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης έχει γίνει εξειδίκευση για 1 Δράση (Σχολικές Μονάδες Υποδομές), για την οποία έχει εκδοθεί σχετική Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων.

12

Τεχνική Υποστήριξη της
Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)

Στο πλαίσιο της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης έχει γίνει εξειδίκευση για 1 Δράση Τ.Β. ΕΤΠΑ, για την οποία
έχει εκδοθεί σχετική Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων (Σύμβουλοι - ΕΤΠΑ). Στην εκκρεμή Γραπτή
Διαδικασία 02 (24-12-2015) έχει γίνει εξειδίκευση σε 1 επιπλέον Δράση του Άξονα Προτεραιότητας
(Λειτουργικά ΕΤΠΑ).

13

Τεχνική Υποστήριξη της
Εφαρμογής (ΕΚΤ)

Στο πλαίσιο της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης έχει γίνει εξειδίκευση για 1 Δράση Τ.Β. ΕΤΠΑ, για την οποία
έχει εκδοθεί σχετική Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων (Σύμβουλοι - ΕΚΤ). Στην εκκρεμή Γραπτή
Διαδικασία 02 (24-12-2015) έχει γίνει εξειδίκευση σε 1 επιπλέον Δράση του Άξονα Προτεραιότητας

11

EL

Αναγν Άξονας προτεραιότητας
ωριστι
κό

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

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

F

Τ3302

Περιφερειακά Κέντρα
Καινοτομίας

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,00

0,00

0,00

0,00

S

Τ3302

Περιφερειακά Κέντρα
Καινοτομίας

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,00

0,00

0,00

0,00

Παρατηρήσεις

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

EL
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

Τ3302

Περιφερειακά Κέντρα
Καινοτομίας

0,00

0,00

0,00

S

Τ3302

Περιφερειακά Κέντρα
Καινοτομίας

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

1.a.1 - Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτοµίας (Ε&Κ) σε περιφερειακό επίπεδο

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

Τ3293

Επιχειρήσεις που ασχολούνται με
επιστημονική έρευνα και
ανάπτυξη

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3293

Επιχειρήσεις που ασχολούνται με
επιστημονική έρευνα και
ανάπτυξη

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

2.136,00

Έτος
βάσης
2014

Τιμή στόχος
(2023)
2.500,00

2015 Σύνολο

2.136,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

2.136,00
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Άξονας προτεραιότητας

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

300,00

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

300,00

0,00

0,00

0,00

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

400,00

0,00

0,00

0,00

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν

Ισοδύναμα
πλήρους

Περισσότερο
ανεπτυγμένες

400,00

0,00

0,00

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

ενίσχυση

απασχόλησης

περιφέρειες

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

F

CO26

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

250,00

0,00

0,00

0,00

S

CO26

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

250,00

0,00

0,00

0,00

F

CO27

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

ευρώ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

S

CO27

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

ευρώ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Παρατηρήσεις

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που

0,00

0,00

0,00
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

λαμβάνουν στήριξη

EL

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

0,00

0,00

0,00

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

0,00

0,00

0,00

F

CO26

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που συνεργάζονται
με ερευνητικά ιδρύματα

0,00

0,00

0,00

S

CO26

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που συνεργάζονται
με ερευνητικά ιδρύματα

0,00

0,00

0,00

F

CO27

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00
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EL

Άξονας προτεραιότητας

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία

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.b.1 - Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία

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

Τ3211

Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων
ως ποσοστό του ΑΕΠ

% (ως ποσοστό
του ΑΕΠ)

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3211

Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης
0,34

2011

Τιμή στόχος
(2023)
0,56

2015 Σύνολο

0,34

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

0,34

19

EL

ως ποσοστό του ΑΕΠ
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Άξονας προτεραιότητας

02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

300,00

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

300,00

0,00

0,00

0,00

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

300,00

0,00

0,00

0,00

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

300,00

0,00

0,00

0,00

F

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

150,00

0,00

0,00

0,00

21

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

S

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

150,00

0,00

0,00

0,00

F

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

30,00

0,00

0,00

0,00

S

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

30,00

0,00

0,00

0,00

F

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

ευρώ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

21.600.000,00

0,00

0,00

0,00

S

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

ευρώ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

21.600.000,00

0,00

0,00

0,00

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

60,00

0,00

0,00

0,00

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

60,00

0,00

0,00

0,00

Παρατηρήσεις

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

EL
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EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

0,00

0,00

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00

0,00

0,00

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00

0,00

0,00

F

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

0,00

0,00

0,00

S

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

0,00

0,00

0,00

F

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

0,00

0,00

S

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

0,00

0,00
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EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

0,00

0,00

0,00

S

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

0,00

0,00

0,00

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

0,00

0,00

0,00

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

2.b.1 - Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις 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

Τ3221

Ποσοστό ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται μέσω
ηλεκτρονικού εμπορίου

%

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3221

Ποσοστό ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται μέσω
ηλεκτρονικού εμπορίου

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης
5,80

2010

Τιμή στόχος
(2023)
15,00

2015 Σύνολο

5,80

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

5,80
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Άξονας προτεραιότητας

02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

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

F

Τ3225

Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές
μεταφορές

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,00

0,00

0,00

0,00

S

Τ3225

Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές
μεταφορές

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,00

0,00

0,00

0,00

Παρατηρήσεις

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

Τ3225

Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές
μεταφορές

0,00

0,00

0,00

S

Τ3225

Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές

0,00

0,00

0,00
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

μεταφορές

EL
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Άξονας προτεραιότητας

02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

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

2.c.1 - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού, των μεταφορών και της κοινωνικής ενσωμάτωσης

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

Τ3222

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από
ηλεκτρονικές εφαρμογές στον
τομέα των μεταφορών

%

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3222

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από
ηλεκτρονικές εφαρμογές στον
τομέα των μεταφορών

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης
5,00

2014

Τιμή στόχος
(2023)
40,00

2015 Σύνολο

5,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

5,00
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Άξονας προτεραιότητας

03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση
Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

536,00

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

536,00

0,00

0,00

0,00

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

40,00

0,00

0,00

0,00

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

40,00

0,00

0,00

0,00

F

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες

500,00

0,00

0,00

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

στήριξη

EL

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

περιφέρειες

S

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

500,00

0,00

0,00

0,00

F

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

20,00

0,00

0,00

0,00

S

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

20,00

0,00

0,00

0,00

F

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

ευρώ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

52.819.666,00

0,00

0,00

0,00

S

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

ευρώ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

52.819.666,00

0,00

0,00

0,00

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

100,00

0,00

0,00

0,00

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

100,00

0,00

0,00

0,00
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(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

0,00

0,00

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00

0,00

0,00

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00

0,00

0,00

F

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

0,00

0,00

0,00

S

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

0,00

0,00

0,00

F

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

0,00

0,00

S

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

0,00

0,00
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EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

0,00

0,00

0,00

S

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

0,00

0,00

0,00

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

0,00

0,00

0,00

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση
Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

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

3.a.1 - Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (Στρατηγική RIS)

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

Τ3231

Αύξηση του αριθμού των
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
υψηλής προστιθέμενης αξίας σε
cluster - θερμοκοιτίδες

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3231

Αύξηση του αριθμού των
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
υψηλής προστιθέμενης αξίας σε
cluster - θερμοκοιτίδες

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

185,00

Έτος
βάσης
2013

Τιμή στόχος
(2023)
300,00

2015 Σύνολο

185,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

185,00
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Άξονας προτεραιότητας

03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση
Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

550,00

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

550,00

0,00

0,00

0,00

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

750,00

0,00

0,00

0,00

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

750,00

0,00

0,00

0,00

F

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

250,00

0,00

0,00

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

S

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

250,00

0,00

0,00

0,00

F

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

ευρώ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

145.254.082,00

0,00

0,00

0,00

S

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

ευρώ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

145.254.082,00

0,00

0,00

0,00

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.500,00

0,00

0,00

0,00

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.500,00

0,00

0,00

0,00

Παρατηρήσεις

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που

2014 Σύνολο

0,00

2014 Άνδρες

0,00

2014 Γυναίκες

0,00
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

λαμβάνουν στήριξη

EL

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

0,00

0,00

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00

0,00

0,00

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00

0,00

0,00

F

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

0,00

0,00

0,00

S

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

0,00

0,00

0,00

F

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

0,00

0,00

0,00

S

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

0,00

0,00

0,00

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις

0,00

0,00

0,00

37

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση
S

EL

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση
Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

3.c.1 - Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας

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

Τ3232

Απασχόλησης στις ΜΜΕ της
Περιφέρειας (Β’γενή και Γ’ γενή
τομέα

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3232

Απασχόλησης στις ΜΜΕ της
Περιφέρειας (Β’γενή και Γ’ γενή
τομέα

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

678.710,00

Έτος
βάσης
2014

Τιμή στόχος
(2023)
810.000,00

2015 Σύνολο

678.710,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

678.710,00
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Άξονας προτεραιότητας

03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση
Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.120,00

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.120,00

0,00

0,00

0,00

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

300,00

0,00

0,00

0,00

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

300,00

0,00

0,00

0,00

F

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες

2.000,00

0,00

0,00

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

στήριξη

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

περιφέρειες

S

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.000,00

0,00

0,00

0,00

F

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

ευρώ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

66.024.583,00

0,00

0,00

0,00

S

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

ευρώ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

66.024.583,00

0,00

0,00

0,00

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

350,00

0,00

0,00

0,00

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

350,00

0,00

0,00

0,00

(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

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

0,00

0,00

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00

0,00

0,00

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00

0,00

0,00

F

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

0,00

0,00

0,00

S

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική
στήριξη

0,00

0,00

0,00

F

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

0,00

0,00

0,00

S

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

0,00

0,00

0,00

42

EL

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

0,00

0,00

0,00

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση
Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

3.d.1 - Βελτίωση της εξωστρέφειας της Περιφερειακής οικονομίας

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ3233

Μεταβολή της αξία των
εξαγωγών προϊόντων και
υπηρεσιών

εκατ. €, τρέχουσες
τιμές

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3233

Μεταβολή της αξία των
εξαγωγών προϊόντων και
υπηρεσιών

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

14.309,29

Έτος
βάσης
2013

Τιμή στόχος
(2023)
20.511,62

2015 Σύνολο

14.309,29

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

14.309,29
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Άξονας προτεραιότητας

04 - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
στις Αστικές Περιοχές

Επενδυτική προτεραιότητα

4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

150,00

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

150,00

0,00

0,00

0,00

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

150,00

0,00

0,00

0,00

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

150,00

0,00

0,00

0,00

F

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων

ευρώ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

23.580.545,00

0,00

0,00

0,00

46

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

(επιχορηγήσεις)

EL

S

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

ευρώ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

23.580.545,00

0,00

0,00

0,00

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

30,00

0,00

0,00

0,00

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

30,00

0,00

0,00

0,00

F

CO30

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Πρόσθετη δυναμικότητα
παραγωγής ανανεώσιμης
ενέργειας

MW

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,00

0,00

0,00

0,00

S

CO30

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Πρόσθετη δυναμικότητα
παραγωγής ανανεώσιμης
ενέργειας

MW

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,00

0,00

0,00

0,00

F

CO34

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

Τόνοι
ισοδυνάμου CO2

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.800,00

0,00

0,00

0,00

S

CO34

Μείωση εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη
ετήσια μείωση των εκπομπών

Τόνοι
ισοδυνάμου CO2

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.800,00

0,00

0,00

0,00
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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

των αερίων θερμοκηπίου

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

0,00

0,00

0,00

F

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00

0,00

0,00

S

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00

0,00

0,00

F

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

0,00

0,00

0,00

S

CO06

Παραγωγικές επενδύσεις:
Ιδιωτικές επενδύσεις που
συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων

0,00

0,00

0,00
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

(επιχορηγήσεις)

EL

F

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

0,00

0,00

0,00

S

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

0,00

0,00

0,00

F

CO30

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Πρόσθετη δυναμικότητα
παραγωγής ανανεώσιμης
ενέργειας

0,00

0,00

0,00

S

CO30

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Πρόσθετη δυναμικότητα
παραγωγής ανανεώσιμης
ενέργειας

0,00

0,00

0,00

F

CO34

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

0,00

0,00

0,00

S

CO34

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

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

04 - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
στις Αστικές Περιοχές

Επενδυτική προτεραιότητα

4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις

Ειδικός στόχος

4.b.1 - Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις επιχειρήσεις

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

Τ3241

Περιορισμός της αύξησης της
τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας στη βιομηχανία και τον
τριτογενή τομέα

Σε χιλιάδες KWh

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3241

Περιορισμός της αύξησης της
τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας στη βιομηχανία και τον
τριτογενή τομέα

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

8.116.592,00

Έτος
βάσης
2010

Τιμή στόχος
(2023)
9.252.915,00

2015 Σύνολο

8.116.592,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

8.116.592,00
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Άξονας προτεραιότητας

04 - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
στις Αστικές Περιοχές

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)

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO31

Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός
Νοικοκυριά
νοικοκυριών που κατατάσσονται
σε καλύτερη κατηγορία
ενεργειακής κατανάλωσης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.700,00

0,00

0,00

0,00

S

CO31

Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός
Νοικοκυριά
νοικοκυριών που κατατάσσονται
σε καλύτερη κατηγορία
ενεργειακής κατανάλωσης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.700,00

0,00

0,00

0,00

F

CO32

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

kWh/έτος

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

435.000,00

0,00

0,00

0,00

S

CO32

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

kWh/έτος

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

435.000,00

0,00

0,00

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

F

CO34

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

Τόνοι
ισοδυνάμου CO2

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

5.797,00

0,00

0,00

0,00

S

CO34

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

Τόνοι
ισοδυνάμου CO2

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

5.797,00

0,00

0,00

0,00

Παρατηρήσεις

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

CO31

Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός
νοικοκυριών που κατατάσσονται
σε καλύτερη κατηγορία
ενεργειακής κατανάλωσης

0,00

0,00

0,00

S

CO31

Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός
νοικοκυριών που κατατάσσονται
σε καλύτερη κατηγορία
ενεργειακής κατανάλωσης

0,00

0,00

0,00

F

CO32

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

0,00

0,00

0,00

S

CO32

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση
της ετήσιας κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας των

0,00

0,00

0,00
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EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

δημόσιων κτιρίων

EL

F

CO34

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

0,00

0,00

0,00

S

CO34

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

0,00

0,00

0,00
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EL

Άξονας προτεραιότητας

04 - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
στις Αστικές Περιοχές

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

4.c.1 - Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια

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

Τ3242

Κατανάλωσης ενέργειας στον
οικιστικό και δημόσιο τομέα

Σε χιλιάδες KWh

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Τιμή βάσης

8.017.743,00

Έτος
βάσης
2010

Τιμή στόχος
(2023)
6.935.434,00

2015 Σύνολο

8.195.327,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής σε ότι
αφορά στοιχεία του έτους 2012,
από τη διεύθυνση:
http://
www.statistics.gr/el/statistics//publication/SIN03/2012

Τ3244

EL

Αριθμός Δημόσιων Κτιρίων με
αναβάθμιση της ενεργειακής
κατηγορίας κατά δύο βαθμίδες

Πλήθος κτιρίων

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

50,00

54

2014

320,00

50,00

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

EL

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3242

Κατανάλωσης ενέργειας στον
οικιστικό και δημόσιο τομέα

Τ3244

Αριθμός Δημόσιων Κτιρίων με
αναβάθμιση της ενεργειακής
κατηγορίας κατά δύο βαθμίδες

2014 Σύνολο

2014
Ποιοτικά

8.195.327,00

50,00
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EL

Άξονας προτεραιότητας

04 - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
στις Αστικές Περιοχές

Επενδυτική προτεραιότητα

4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα

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

CO30

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Πρόσθετη δυναμικότητα
παραγωγής ανανεώσιμης
ενέργειας

MW

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

4,50

0,00

0,00

0,00

S

CO30

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Πρόσθετη δυναμικότητα
παραγωγής ανανεώσιμης
ενέργειας

MW

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

4,50

0,00

0,00

0,00

F

CO34

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

Τόνοι
ισοδυνάμου CO2

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

13.000,00

0,00

0,00

0,00

S

CO34

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

Τόνοι
ισοδυνάμου CO2

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

13.000,00

0,00

0,00

0,00
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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

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

CO30

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Πρόσθετη δυναμικότητα
παραγωγής ανανεώσιμης
ενέργειας

0,00

0,00

0,00

S

CO30

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Πρόσθετη δυναμικότητα
παραγωγής ανανεώσιμης
ενέργειας

0,00

0,00

0,00

F

CO34

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

0,00

0,00

0,00

S

CO34

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

0,00

0,00

0,00
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EL

Άξονας προτεραιότητας

04 - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
στις Αστικές Περιοχές

Επενδυτική προτεραιότητα

4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα

Ειδικός στόχος

4.g.1 - Αύξηση της χρήσης μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον για την παραγωγή Ενέργειας

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

Τ3243

Εγκατεστημένη ισχύς ΣΗΘΥΑ

MW

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3243

Εγκατεστημένη ισχύς ΣΗΘΥΑ

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

31,74

Έτος
βάσης
2014

Τιμή στόχος
(2023)
35,74

2015 Σύνολο

31,74

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

31,74
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EL

Άξονας προτεραιότητας

05 - Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO20

Πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων: Πληθυσμός που
ωφελείται από αντιπλημμυρικά
μέτρα

Άτομα

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

385.000,00

0,00

0,00

0,00

S

CO20

Πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων: Πληθυσμός που
ωφελείται από αντιπλημμυρικά
μέτρα

Άτομα

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

385.000,00

0,00

0,00

0,00

F

CO23

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

16.000,00

0,00

0,00

0,00

S

CO23

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

16.000,00

0,00

0,00

0,00
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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

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

CO20

Πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων: Πληθυσμός που
ωφελείται από αντιπλημμυρικά
μέτρα

0,00

0,00

0,00

S

CO20

Πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων: Πληθυσμός που
ωφελείται από αντιπλημμυρικά
μέτρα

0,00

0,00

0,00

F

CO23

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

0,00

0,00

0,00

S

CO23

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

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

05 - Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

5.a.1 - Μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και φυσικό
περιβάλλον

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

Τ3251

Ποσοστό πληθυσμού που
προστατεύεται από μέτρα
διαχείρισης κινδύνων

Ποσοστό

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3251

Ποσοστό πληθυσμού που
προστατεύεται από μέτρα
διαχείρισης κινδύνων

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

79,00

Έτος
βάσης
2013

Τιμή στόχος
(2023)
95,00

2015 Σύνολο

79,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

79,00
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Άξονας προτεραιότητας

06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον

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

F

CO19

Επεξεργασία λυμάτων:
Πρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από βελτιωμένη
επεξεργασία λυμάτων

Ισοδύναμο
πληθυσμού

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

65.000,00

0,00

0,00

0,00

S

CO19

Επεξεργασία λυμάτων:
Πρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από βελτιωμένη
επεξεργασία λυμάτων

Ισοδύναμο
πληθυσμού

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

65.000,00

0,00

0,00

0,00

Παρατηρήσεις

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO19

Επεξεργασία λυμάτων:
Πρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από βελτιωμένη

2014 Σύνολο

0,00

2014 Άνδρες

0,00

2014 Γυναίκες

0,00
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

επεξεργασία λυμάτων
S

EL

CO19

Επεξεργασία λυμάτων:
Πρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από βελτιωμένη
επεξεργασία λυμάτων

0,00

0,00

0,00
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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

6.a.1 - Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τα υγρά απόβλητα

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

Τ3261

Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού
που καλύπτεται από δίκτυα και
εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων

%

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3261

Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού
που καλύπτεται από δίκτυα και
εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

87,00

Έτος
βάσης
2009

Τιμή στόχος
(2023)
97,00

2015 Σύνολο

87,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

87,00
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

F

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός Άτομα
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

85.000,00

0,00

0,00

0,00

S

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός Άτομα
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

85.000,00

0,00

0,00

0,00

Παρατηρήσεις

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

2014 Σύνολο

0,00

2014 Άνδρες

0,00

2014 Γυναίκες

0,00
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

S

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

2014 Σύνολο

0,00

2014 Άνδρες

0,00

2014 Γυναίκες

0,00
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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

6.b.1 - Επέκταση δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς που δεν έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό

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

Τ3262

Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού
που έχει πρόσβαση σε καλής
ποιότητας νερό ύδρευσης

%

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3262

Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού
που έχει πρόσβαση σε καλής
ποιότητας νερό ύδρευσης

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

89,40

Έτος
βάσης
2013

Τιμή στόχος
(2023)
95,00

2015 Σύνολο

89,40

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

89,40
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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

F

CO09

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

120.000,00

0,00

0,00

0,00

S

CO09

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

120.000,00

0,00

0,00

0,00

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

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

CO09

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

0,00

0,00

0,00

S

CO09

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

0,00

0,00

0,00
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

6.c.1 - Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού – τουρισμού μητροπολιτικής εμβέλειας

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

Τ3263

Αριθμός εισιτηρίων πολιτιστικών
χώρων της Περιφέρειας

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3263

Αριθμός εισιτηρίων πολιτιστικών
χώρων της Περιφέρειας

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

4.515.567,00

Έτος
βάσης
2013

Τιμή στόχος
(2023)
4.876.812,00

2015 Σύνολο

4.515.567,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

4.515.567,00
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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

F

CO37

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

Άτομα

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

500.000,00

0,00

0,00

0,00

S

CO37

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

Άτομα

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

500.000,00

0,00

0,00

0,00

F

CO38

Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε
αστικές περιοχές

Τετραγωνικά
μέτρα

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

S

CO38

Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε
αστικές περιοχές

Τετραγωνικά
μέτρα

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Παρατηρήσεις

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

EL
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EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

CO37

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

0,00

0,00

0,00

S

CO37

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

0,00

0,00

0,00

F

CO38

Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε
αστικές περιοχές

0,00

0,00

0,00

S

CO38

Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε
αστικές περιοχές

0,00

0,00

0,00
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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

6.e.1 - Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ

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

Τ3265

Μέγιστος αριθμός ημερών με
μέση ημερήσια συγκέντρωση
ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3
που καταγράφεται σε σταθμό
μέτρησης

Αριθμός ημερών

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3265

Μέγιστος αριθμός ημερών με
μέση ημερήσια συγκέντρωση
ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3
που καταγράφεται σε σταθμό

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

50,00

Έτος
βάσης
2013

Τιμή στόχος
(2023)
35,00

2015 Σύνολο

50,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

50,00

73

EL

μέτρησης

EL

74

EL

Άξονας προτεραιότητας

07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής

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

2015 Άνδρες

2015 Γυναίκες

F

Τ3275

Θέσεις ελιμενισμού που
δημιουργούνται

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2,00

0,00

0,00

0,00

S

Τ3275

Θέσεις ελιμενισμού που
δημιουργούνται

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2,00

0,00

0,00

0,00

Παρατηρήσεις

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

Τ3275

Θέσεις ελιμενισμού που
δημιουργούνται

0,00

0,00

0,00

S

Τ3275

Θέσεις ελιμενισμού που
δημιουργούνται

0,00

0,00

0,00
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EL
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ειδικός στόχος

7.a.1 - Αναβάθμιση του ρόλου του Πειραιά στο σύστημα λιμένων κρουαζιέρας της Νοτιανατολικής Μεσογείου

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

Τ3271

Αριθμός επιβατών/ τουριστών
στο λιμάνι του Πειραιά

Διακινηθέντες
επιβάτες
κρουαζιέρας

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3271

Αριθμός επιβατών/ τουριστών
στο λιμάνι του Πειραιά

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

1.302.581,00

Έτος
βάσης
2013

Τιμή στόχος
(2023)
2.282.728,00

2015 Σύνολο

1.302.581,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

1.302.581,00
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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

F

Τ3276

Παρεμβάσεις για την οδική
ασφάλεια πεζών

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

10,00

0,00

0,00

0,00

S

Τ3276

Παρεμβάσεις για την οδική
ασφάλεια πεζών

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

10,00

0,00

0,00

0,00

Παρατηρήσεις

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

Τ3276

Παρεμβάσεις για την οδική
ασφάλεια πεζών

0,00

0,00

0,00

S

Τ3276

Παρεμβάσεις για την οδική

0,00

0,00

0,00
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(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

ασφάλεια πεζών

EL
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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

7.b.1 - Βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

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

Τ3277

Αριθμός θανατηφόρων
ατυχημάτων (παρασύρσεις
πεζών)

Αριθμός ατόμων

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3277

Αριθμός θανατηφόρων
ατυχημάτων (παρασύρσεις
πεζών)

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

58,00

Έτος
βάσης
2012

Τιμή στόχος
(2023)
48,00

2015 Σύνολο

58,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

58,00
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Επενδυτική προτεραιότητα

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται
και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των
πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

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

F

CO15

Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό χλμ.
μήκος νέων ή βελτιωμένων
γραμμών τραμ και μετρό

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

5,50

0,00

0,00

0,00

S

CO15

Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό χλμ.
μήκος νέων ή βελτιωμένων
γραμμών τραμ και μετρό

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

5,50

0,00

0,00

0,00

Παρατηρήσεις

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

F

CO15

Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό
μήκος νέων ή βελτιωμένων
γραμμών τραμ και μετρό

2014 Σύνολο

0,00

2014 Άνδρες

0,00

2014 Γυναίκες

0,00
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EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

S

CO15

Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό
μήκος νέων ή βελτιωμένων
γραμμών τραμ και μετρό

2014 Σύνολο

0,00

2014 Άνδρες

0,00

2014 Γυναίκες

0,00
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Επενδυτική προτεραιότητα

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται
και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των
πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Ειδικός στόχος

7.c.1 - Επέκταση των βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (Τραμ) στην Αττική

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

Τ3272

Πληθυσμός που εξυπηρετείται
από μέσα σταθερής τροχιάς

Πληθυσμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3272

Πληθυσμός που εξυπηρετείται
από μέσα σταθερής τροχιάς

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

60.000,00

Έτος
βάσης
2012

Τιμή στόχος
(2023)
85.000,00

2015 Σύνολο

60.000,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

60.000,00

83

EL

Άξονας προτεραιότητας

08 - Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Περισσότερο
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
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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

CR04

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

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

Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

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

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

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

συμμετοχής τους

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR04

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

Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

Γυναίκες

τους

EL

CR06

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο
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

08 - Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

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

Τ328
1

Νέες επιχειρήσεις
στους τομείς της
ΠΣΕΕ που
συνεχίζουν τη
λειτουργία τους ένα
έτος μετά την
ενίσχυσή τους

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Αριθμός

Άνδρες

EL

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00%

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Ποιοτικά

Γυναίκες

0,00

0,00

2014

Σύνολο

Νέες επιχειρήσεις
στους τομείς της
ΠΣΕΕ που
συνεχίζουν τη
λειτουργία τους ένα

Σύνολο

350,00

Σωρευτικός

Τ328
1

Γυναίκες

Σύνολο του έτους

Άνδρες

0,00

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Ποιοτικά

Γυναίκες

0,00

0,00
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Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Σωρευτικός

Σύνολο

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά

Γυναίκες

έτος μετά την
ενίσχυσή τους

EL
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Άξονας προτεραιότητας

08 - Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

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

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

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

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO08

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO09

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

Περισσότερο 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)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο 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)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν

Περισσότερο 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)

αποκλειστεί από τη στέγαση

περιφέρειες

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες Περισσότερο 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)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Άνδρες

Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Γυναίκες

0,00

0,00

2014

Κατηγορία περιφέρειας

Σύνολο

EL

Σύνολο

Αναλογία υλοποίησης

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO20

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO22

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

08 - Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

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

T3288

Αριθμός νέο-ιδρυόμενων
επιχειρήσεων στους τομείς της ΠΣΕΕ

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός

EL

Αριθμός νέο-ιδρυόμενων
επιχειρήσεων στους τομείς της ΠΣΕΕ

Κατηγορία περιφέρειας

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Γυναίκες

Σύνολο

480,00

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

T3288

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες

0,00

Γυναίκες

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

08 - Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

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

Τιμή στόχος (2023)

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της

Περισσότερο
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

Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR04

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

Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR06

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

EL

Γυναίκες

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο
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

08 - Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

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

Τ328
2

Επιχειρήσεις που
βελτίωσαν την
επιχειρησιακής τους
λειτουργία ένα έτος
μετά την ενίσχυσή
τους

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

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

Αριθμός

Άνδρες

EL

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00%

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Ποιοτικά

Γυναίκες

0,00

0,00

2014

Σύνολο

Επιχειρήσεις που
βελτίωσαν την
επιχειρησιακής τους
λειτουργία ένα έτος
μετά την ενίσχυσή

Σύνολο

189,00

Σωρευτικός

Τ328
2

Γυναίκες

Σύνολο του έτους

Άνδρες

0,00

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Ποιοτικά

Γυναίκες

0,00

0,00

100

EL

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Σωρευτικός

Σύνολο

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά

Γυναίκες

τους

EL
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Άξονας προτεραιότητας

08 - Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των

Περισσότερο 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)

Περισσότερο 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)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο 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)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

103

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες Περισσότερο 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)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

290,00

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Γυναίκες
0,00

0,00

0,00

0,00

2014

Κατηγορία περιφέρειας

Σύνολο

EL

Σύνολο

Αναλογία υλοποίησης

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO22

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

08 - Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Κατηγορία περιφέρειας

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2014

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες

Γυναίκες

107

EL

Άξονας προτεραιότητας

09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της

Περισσότερο
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

Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR04

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

Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR06

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

EL

Γυναίκες

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο
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

09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

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

T329
4

Μειονεκτούντα
άτομα που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση
/κατάρτιση που
αποκτούν
εξειδίκευση που
κατέχουν θέση
απασχόλησης ,
συμπεριλαμαβανομεν
ης της
αυτοαπασχόλησης
εντός έξι μηνών από
την λήξη της
συμμετοχής τους

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

CO01 άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων

Αριθμός

1.822,00

Γυναίκες

Σύνολο

2.228,00

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

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά

Γυναίκες
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Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Σωρευτικός

Σύνολο

T329
4

EL

Μειονεκτούντα
άτομα που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση
/κατάρτιση που
αποκτούν
εξειδίκευση που
κατέχουν θέση
απασχόλησης ,
συμπεριλαμαβανομεν
ης της
αυτοαπασχόλησης
εντός έξι μηνών από
την λήξη της
συμμετοχής τους

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Άνδρες

0,00

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Ποιοτικά

Γυναίκες

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

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

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

CO03

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

3.762,00

2,00

3.760,00

2.280,00

2.281,00

1,00

2.280,00

0,00

81,00

81,00

0,00

81,00

38,00

0,00

38,00

38,00

0,00

38,00

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3.119,00

4,00

3.115,00

3.119,00

4,00

3.115,00

κάτω των 25 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

173,00

0,00

173,00

173,00

0,00

173,00

CO07

άνω των 54 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των

Περισσότερο ανεπτυγμένες

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

13.000,00

7.500,00

5.500,00

3.762,00

2,00

3.760,00

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.281,00

1,00

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

81,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

CO06

114

28,94%

0,03%

68,36%

EL

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)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

635,00

1,00

634,00

635,00

1,00

634,00

CO10

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

4.519,00

1,00

4.518,00

4.519,00

1,00

4.518,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.797,00

4,00

1.793,00

1.797,00

4,00

1.793,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

981,00

2,00

979,00

981,00

2,00

979,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

877,00

2,00

875,00

877,00

2,00

875,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

893,00

5,00

888,00

893,00

5,00

888,00

CO15

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.464,00

1,00

1.463,00

1.464,00

1,00

1.463,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

48,00

0,00

48,00

48,00

0,00

48,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

271,00

0,00

271,00

271,00

0,00

271,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

Σύνολο

EL

7.000,00

Άνδρες

2.500,00

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

4.500,00

Σύνολο

Άνδρες
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Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

3,87%

Άνδρες

0,00%

2015

Γυναίκες

6,02%

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες Περισσότερο 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)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

7.198,00

7.198,00

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO22

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

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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Άξονας προτεραιότητας

09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

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

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

Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR04

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

Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR06

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

EL

Γυναίκες

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο
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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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

Τ329
5

Μειονεκτούντα
άτομα που
δραστηριοποιούνται
σε αναζήτηση
εργασίας , που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση
καταρτιση που
αποκτούν
εξειδίκευση που
κατέχουν θέση
απασχόλησης ,
συμπεριλαμβανομένη
ς της
αυτοαπασχόλησης
αμέσως μετά την
λήξη της συμμετοχής
τους

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

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

2.681,00

Γυναίκες

Σύνολο

1.444,00

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

EL

Αριθμός

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Σύνολο του έτους

Ποιοτικά
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Σύνολο

Τ329
5

EL

Μειονεκτούντα
άτομα που
δραστηριοποιούνται
σε αναζήτηση
εργασίας , που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση
καταρτιση που
αποκτούν
εξειδίκευση που
κατέχουν θέση
απασχόλησης ,
συμπεριλαμβανομένη
ς της
αυτοαπασχόλησης
αμέσως μετά την
λήξη της συμμετοχής
τους

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Άνδρες

0,00

Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Γυναίκες

0,00

0,00
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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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

EL

CO09

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

Περισσότερο 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)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο 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)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

3.800,00

1.700,00
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0,00%

0,00%

0,00%
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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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες Περισσότερο 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)

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO22

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00
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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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Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

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

Τιμή στόχος (2023)

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

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

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

Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR04

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

Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR06

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

EL

Γυναίκες

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο
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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Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Τ329
6

Άτομα των
ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού με
πρόσβαση σε
υπηρεσίες
κοινωνικής
φροντίδας και
ένταξης

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

CO17 άλλα
μειονεκτούντα άτομα

Άνδρες

Αριθμός

1.748,00

Σύνολο

EL

Άτομα των
ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού με
πρόσβαση σε
υπηρεσίες
κοινωνικής
φροντίδας και

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Σύνολο

2.136,00

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

Τ329
6

Γυναίκες

Σύνολο του έτους

Άνδρες

0,00

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Ποιοτικά

Γυναίκες

0,00

0,00
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Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Σωρευτικός

Σύνολο

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά

Γυναίκες

ένταξης

EL
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

12,00

0,00

12,00

12,00

0,00

12,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

8,00

0,00

8,00

8,00

0,00

8,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

7,00

1,00

6,00

7,00

1,00

6,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3,00

1,00

2,00

3,00

1,00

2,00

CO08

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

EL

CO09

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

7,00

0,00

7,00

7,00

0,00

7,00

CO10

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

12,00

1,00

11,00

12,00

1,00

11,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

13,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

11,00

0,00

11,00

11,00

0,00

11,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

CO15

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

8,00

0,00

8,00

8,00

0,00

8,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

5.500,00

2.200,00

3.300,00

1,00

0,00

1,00

0,02%

0,00%

0,03%

1,00

0,00

1,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3.345,00

1.345,00

2.000,00

3,00

0,00

3,00

0,09%

0,00%

0,15%

3,00

0,00

3,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες Περισσότερο 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)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

22,00

22,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

Γυναίκες

2014

Κατηγορία περιφέρειας

Σύνολο

EL

Σύνολο

Αναλογία υλοποίησης

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO22

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Κατηγορία περιφέρειας

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2014

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες

Γυναίκες
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

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

Τιμή στόχος (2023)

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της

Περισσότερο
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

Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR04

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

Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR06

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

EL

Γυναίκες

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο
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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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

EL

Τ329
7

Ποσοστό κάλυψης
των δράσεων του
Health Safety Net επί
του γενικού συνόλου
των πολιτών που
διαβιούν κάτω από
το όριο της φτώχειας
και δεν διαθέτουν
ασφαλιστική κάλυψη

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Τ329
9

Κάλυψη του
πληθυσμού των
μεταναστών και των
αιτούντων άσυλο που
λαμβάνουν
υπηρεσίες
κοινωνικής
φροντίδας

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Αριθμός

CO17 άλλα
μειονεκτούντα άτομα

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

12,00

Αριθμός

625,00

763,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά

Γυναίκες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014
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Σωρευτικός

Σύνολο

EL

Τ329
7

Ποσοστό κάλυψης
των δράσεων του
Health Safety Net επί
του γενικού συνόλου
των πολιτών που
διαβιούν κάτω από
το όριο της φτώχειας
και δεν διαθέτουν
ασφαλιστική κάλυψη

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Τ329
9

Κάλυψη του
πληθυσμού των
μεταναστών και των
αιτούντων άσυλο που
λαμβάνουν
υπηρεσίες
κοινωνικής
φροντίδας

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Άνδρες

0,00

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά

Γυναίκες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Πίνακας 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των

Περισσότερο 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)

Περισσότερο 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)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο 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)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

6.940,00

Άνδρες

2.770,00

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

4.170,00

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες Περισσότερο 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)

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO22

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

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

Τ3293

Ανασφάλιστοι πολίτες
(περιλαμβάνονται και τα
προστατευόμενα μέλη αυτών) και
συμμετέχουν σε δράσεις του Health
Safety Net

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός

115.274,00

Κατηγορία περιφέρειας

EL

Ανασφάλιστοι πολίτες
(περιλαμβάνονται και τα
προστατευόμενα μέλη αυτών) και
συμμετέχουν σε δράσεις του Health
Safety Net

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

55.332,00

Γυναίκες

Σύνολο

59.942,00

Άνδρες

0,00

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

0,00

Σύνολο

0,00

0,00%

Άνδρες

0,00%

2015

Γυναίκες

0,00%

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Γυναίκες

0,00

0,00

2014

Σύνολο

Τ3293

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες

0,00

Γυναίκες

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της

Περισσότερο
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

Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR02

συμμετέχοντες που
Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR04

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

Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR06

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00
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Αναγνω Δείκτης
ριστικό

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Άνδρες

EL

Γυναίκες

CR07

συμμετέχοντες με βελτιωμένη Περισσότερο
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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CR09

μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο
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

09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

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

Τ329
1

Αριθμός κοινωνικών
επιχειρήσεων που η
λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα έτος
μετά την ίδρυσή τους

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

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

Αριθμός

Άνδρες

EL

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00%

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Ποιοτικά

Γυναίκες

0,00

0,00

2014

Σύνολο

Αριθμός κοινωνικών
επιχειρήσεων που η
λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα έτος

Σύνολο

172,00

Σωρευτικός

Τ329
1

Γυναίκες

Σύνολο του έτους

Άνδρες

0,00

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

0,00

0,00

Σύνολο

Άνδρες

0,00

Ποιοτικά

Γυναίκες

0,00

0,00
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Αναγ
νωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Σωρευτικός

Σύνολο

Άνδρες

Σύνολο του έτους

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Ποιοτικά

Γυναίκες

μετά την ίδρυσή τους

EL
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Άξονας προτεραιότητας

09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των

Περισσότερο 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)

Περισσότερο 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)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα
τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο 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)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

163

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO21

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

CO22

αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες Περισσότερο 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)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

265,00

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Γυναίκες
0,00

0,00

0,00

0,00

2014

Κατηγορία περιφέρειας

Σύνολο

EL

Σύνολο

Αναλογία υλοποίησης

Άνδρες

Γυναίκες

CO01

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO02

μακροχρόνια άνεργοι

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO03

οικονομικά μη ενεργά άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO04

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO05

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO06

κάτω των 25 ετών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO07

άνω των 54 ετών

Περισσότερο 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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO09

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO10

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO11

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5 έως 8)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO12

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO13

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO14

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO15

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO16

συμμετέχοντες με αναπηρία

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO17

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00

CO18

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

0,00

0,00
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CO19

άτομα από αγροτικές περιοχές

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO20

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO21

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO22

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

CO23

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

EL

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Κατηγορία περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχος (2023)

Σύνολο

Αναγνωριστ Δείκτης
ικό

Κατηγορία περιφέρειας

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Αναλογία υλοποίησης

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

2015

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2014

Σύνολο

EL

Άνδρες

Σωρευτική αξία

Άνδρες

Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας

10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας

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)

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

F

CO35

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

450,00

0,00

0,00

0,00

S

CO35

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

450,00

0,00

0,00

0,00

F

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

Άτομα

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

150.000,00

0,00

0,00

0,00

S

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

Άτομα

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

150.000,00

0,00

0,00

0,00

168

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

F

Τ3305

Δυναμικότητα άλλων
κοινωνικών υποδομών

φυσικά πρόσωπα Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.000,00

0,00

0,00

0,00

S

Τ3305

Δυναμικότητα άλλων
κοινωνικών υποδομών

φυσικά πρόσωπα Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Παρατηρήσεις

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

CO35

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

0,00

0,00

0,00

S

CO35

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

0,00

0,00

0,00

F

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

0,00

0,00

0,00

S

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

0,00

0,00

0,00

F

Τ3305

Δυναμικότητα άλλων
κοινωνικών υποδομών

0,00

0,00

0,00
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EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

S

Τ3305

Δυναμικότητα άλλων
κοινωνικών υποδομών

2014 Σύνολο

0,00

2014 Άνδρες

0,00

2014 Γυναίκες

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας

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

9.a.1 - Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των ευπαθών & ευάλωτων ομάδων σε ποιοτικές
υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης των αντίστοιχων υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές

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

EL

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τ3301

Πληθυσμός που καλύπτεται από
κοινωνικές υποδομές

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Τ3301

Πληθυσμός που καλύπτεται από
κοινωνικές υποδομές

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

6.623,00

Έτος
βάσης
2013

Τιμή στόχος
(2023)
9.073,00

2015 Σύνολο

6.623,00

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

6.623,00
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Άξονας προτεραιότητας

11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

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

F

CO35

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.500,00

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

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.500,00

S

EL

CO35

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος
(2023)
γυναίκες

2015 Σύνολο

0,00

2015 Άνδρες

0,00

2015 Γυναίκες

Παρατηρήσεις

0,00
Έχει εκδοθεί η
Πρόσκληση ΑΤΤ006
[ΑΔΑ: 6HIE7Λ7–
56Γ], με τίτλο:
"Παρεμβάσεις
συμπλήρωσης –
βελτίωσης του δικτύου
των δημόσιων
σχολικών μονάδων της
Περιφέρειας Αττικής".
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0,00

0,00

0,00 Έχει εκδοθεί η
Πρόσκληση ΑΤΤ006
[ΑΔΑ: 6HIE7Λ7–
56Γ], με τίτλο:
"Παρεμβάσεις
συμπλήρωσης –
βελτίωσης του δικτύου
των δημόσιων
σχολικών μονάδων της

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

Περιφέρειας Αττικής".

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

CO35

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

0,00

0,00

0,00

S

CO35

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

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

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

10.1 - Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

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

T3311

Ποσοστό πληθυσμού που
εξυπηρετείται από εκπαιδευτικές
υποδομές

%

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αναγνωριστικό

Δείκτης

T3311

Ποσοστό πληθυσμού που
εξυπηρετείται από εκπαιδευτικές
υποδομές

2014 Σύνολο

Τιμή βάσης

93,90

Έτος
βάσης
2014

Τιμή στόχος
(2023)
98,00

2015 Σύνολο

93,90

2015
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή της τιμής του έτους
βάσης από το εγκεκριμένο
Ε.Π., λόγω μη διαθεσιμότητας
πιο πρόσφατων στοιχείων.

2014
Ποιοτικά

93,90
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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

12 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (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

Τ3392

Αριθμός Επικοινωνιακών
Σχεδίων Δράσης

Αριθμός

4,00

0,00

0,00

0,00

S

Τ3392

Αριθμός Επικοινωνιακών
Σχεδίων Δράσης

Αριθμός

4,00

0,00

0,00

0,00

F

Τ3393

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες,
έρευνες, αξιολογήσεις

Αριθμός

40,00

0,00

0,00

0,00 Έχει εκδοθεί η
Πρόσκληση ΑΤΤ004
[ΑΔΑ: 626K7Λ7–
2Ρ7], με τίτλο:
"Τεχνική Βοήθεια
υποστήριξης δράσεων
ΕΤΠΑ"

S

EL

Τ3393

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες,
έρευνες, αξιολογήσεις

Αριθμός

40,00
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0,00

0,00

0,00 Έχει εκδοθεί η
Πρόσκληση ΑΤΤ004
[ΑΔΑ: 626K7Λ7–

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

2Ρ7], με τίτλο:
"Τεχνική Βοήθεια
υποστήριξης δράσεων
ΕΤΠΑ"

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

EL

(1)

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης

2014 Σύνολο

2014 Άνδρες

2014 Γυναίκες

F

Τ3392

Αριθμός Επικοινωνιακών
Σχεδίων Δράσης

0,00

0,00

0,00

S

Τ3392

Αριθμός Επικοινωνιακών
Σχεδίων Δράσης

0,00

0,00

0,00

F

Τ3393

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες,
έρευνες, αξιολογήσεις

0,00

0,00

0,00

S

Τ3393

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες,
έρευνες, αξιολογήσεις

0,00

0,00

0,00
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Άξονας προτεραιότητας

13 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (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

13 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (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

Τ3392

Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων
Δράσης

Αριθμός

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

Τ3393

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες,
έρευνες, αξιολογήσεις

Αριθμός

20,00

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

Τ3392

Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων
Δράσης

0,00

0,00

0,00

Τ3393

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες,
έρευνες, αξιολογήσεις

0,00

0,00

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

Δείκτης

EL

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

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

0

CO02 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0

CO05 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

0

CO01 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

0
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3.3.

EL

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

01

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

02

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

03

ΕΤΠΑ

04

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

29.832.550,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Δημόσια

40.000.000,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

132.049.165,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

78.601.816,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

05

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

95.577.123,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

06

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

155.546.875,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

07

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες

Δημόσια

167.591.513,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0
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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
08

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

21.797.054,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

09

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

264.901.675,00

80,00

31.102.351,00

11,74%

31.102.351,00

0,00

0,00%

3

10

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

66.544.108,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

11

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

66.544.108,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

12

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

15.605.387,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

13

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δημόσια

5.375.600,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Σύνολο

ΕΤΠ
Α

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

847.892.645,00

80,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Σύνολο

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

292.074.329,00

80,00

31.102.351,00

10,65%

31.102.351,00

0,00

0,00%

3

1.139.966.974,00

80,00

31.102.351,00

2,73%

31.102.351,00

0,00

0,00%

3

Γενικό
σύνολο

EL
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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

01

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

02

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

03

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

04

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

05

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

06

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

07

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

08

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Διαστάσεις κατηγοριοποίησης

Τομέας
παρέμβασης

Μορφή
χρηματοδότηση
ς

Εδαφική
διάσταση

Μηχανισμός
υλοποίησης της
εδαφικής
διάστασης

Διάσταση
θεματικού
στόχου
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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

EL

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

09

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

109

01

07

07

09

08

21

EL30

28.520.930,00

28.520.930,00

0,00

1

09

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

111

01

07

07

09

08

21

EL30

2.581.421,00

2.581.421,00

0,00

2

10

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

11

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

12

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

13

ΕΚΤ

Περισσότερο
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 01
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under 02
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under 03
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under 04
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under 05

0,00

0,00
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the ESF, but supported from
the ERDF

EL

Costs eligible for support under 06
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under 07
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under 08
the ERDF, but supported from
the ESF

0,00

0,00

Costs eligible for support under 09
the ERDF, but supported from
the ESF

0,00

0,00

Costs eligible for support under 10
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under 11
the ESF, but supported from
the ERDF

0,00

0,00

Costs eligible for support under 12
the ESF, but supported from

0,00

0,00
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the ERDF
Costs eligible for support under 13
the ERDF, but supported from
the ESF

EL

0,00
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0,00

EL

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

1
Priority axis

EL

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

3

4

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

193

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

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

EL

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

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

0,00
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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

194

EL

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.
Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους δεν κατέστησαν διαθέσιμα
αποτελέσματα από αξιολογήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.). Η μόνη
διαθέσιμη αξιολόγηση για το Ε.Π. της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020 είναι η
Ex Ante αξιολόγηση του προγράμματος. Τα συμπεράσματα της Ex Ante αξιολόγησης
λήφθηκαν υπόψη τόσο κατά την εκπόνηση και την έγκριση του Ε.Π., όσο και κατά τη
διαδικασία της εξειδίκευσης (ορισμός Δράσεων και κατάρτιση Κριτηρίων Επιλογής)
στο πλαίσιο της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και των 2 Γραπτών
Διαδικασιών.
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» η οποία διενεργήθηκε από την εταιρεία REMACO A.E. 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.
Παράλληλα εντός του 2015 καταρτίστηκαν τα Σχέδια Αξιολόγησης των ΠΕΠ τα οποία
αφού στάλθηκαν στο Δίαυλο (17.12.15) και ενσωμάτωσαν τα σχόλια και τις
παρατηρήσεις της Ευρ. Επιτροπής θα υποβληθούν για έγκριση στα Μέλη των
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Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
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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
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ
1. ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ – ΑΥΤΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Θεματικός Στόχος 1 και στον Άξονα Προτεραιότητας 01
 Τ01.1 Ο περιφερειακός μηχανισμός παρακολούθησης είναι υπό διαμόρφωση.
Μετά την έγκριση του Νόμου «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
δύναται να συσταθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας και
να δρομολογηθεί ο μηχανισμός διακυβέρνησης της ΠΣΕΕ που περιγράφεται στο
εγκεκριμένο κείμενο. Ωστόσο προχωράμε στην εξειδίκευση τριών πιλοτικών
δράσεων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1b, οι οποίες προέκυψαν από την
διεξαγωγή ισάριθμων εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ :

Περιφέρεια Αττικής

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ:
άξονα.

Καθυστερεί την δυνατότητα πλήρους ενεργοποίησης του

ΡΙΣΚΟ:

Καθυστέρηση υλοποίησης της RIS3

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ:

Υψηλή

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΡΙΣΚΟΥ: Χαμηλή (δυνατότητα ενεργοποίησης Ε.Π 1.b)
 Τ01.2 European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI.
o Δόθηκαν κατευθύνσεις από την ΕΕ για την οριστικοποίηση του
πολυετούς σχεδίου των ερευνητικών υποδομών σε απόλυτη συνέργεια με
την εθνική στρατηγική, ευφυούς εξειδίκευσης.
o Εγκρίθηκε ο κατάλογος των 20 Υποδομών Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Εθνικού
o Αναμένεται επιστολή της ΕΕ
o Νέα εκτιμώμενη ημ/νια εκπλήρωσης: 30/ 11/2016
Η παραπάνω μερική κάλυψη αιρεσιμότητας, καθυστερεί την ένταξη του
Μεταφερόμενου έργου με τίτλο «Προσθήκη νέου τριώροφου κτιρίου με υπόγειο για
χρήση γραφείων – εργαστηρίων και αμφιθεάτρου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών» και τελικό δικαιούχο το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ :

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ:
 Π/Υ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
€10.675.579
 Π/Υ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
€ 2.675.579
 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ > € 1.300.000
ΡΙΣΚΟ:
 Ολοκλήρωση έργου πριν την ένταξή του και
 χαμηλή ρυθμοί απορρόφησης της Επενδυτικής Προτεραιότητας
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ:

Υψηλή

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΡΙΣΚΟΥ: Υψηλή
Θεματικός Στόχος 2 και στον Άξονα Προτεραιότητας 02
 Τ02.1 Σημαντική υστέρηση στην υλοποίηση των καθορισμένων, η οποία
καθυστερεί την ένταξη της Β’ Φάσης Υλοποίησης (περίοδος υλοποίησης μετά
την 01-01-2016) του τμηματοποιημένου έργου «Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα
Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔ1Τ» με
Π/Υ 19,2€ εκ. Επίσης η μη κάλυψη της αιρεσιμότητας ,οδηγεί σε ματαίωση
την προγραμματισμένη ένταξη της Β’ Φάσης Υλοποίησης (περίοδος
υλοποίησης μετά την 01-01-2016) του τμηματοποιημένου έργου “Ψηφιακές,
εξ αποστάσεως υπηρεσίες διαχείρισης στόλου και ενημέρωσης επιβατών
από τον ΟΑΣΑ” καθώς σύμφωνα με ενημέρωση από την ΟΑΣΑ Α.Ε. το
φυσικό Αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί και απομένει η διαδικασία της
παραλαβής.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ :

Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ





Π/Υ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
€21.150.000
Π/Υ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
€19.159.980
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ > € 4.500.000
ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ
> € 2.087.622

ΡΙΣΚΟ
 ολοκλήρωση έργου πριν την ένταξή του και
 χαμηλή ρυθμοί απορρόφησης της Επενδυτικής Προτεραιότητας

EL

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ:

Υψηλή

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΡΙΣΚΟΥ:

Υψηλή (αφορά σε μεγάλη προβλεπόμενη δαπάνη)
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Θεματικός Στόχος 4 και στον Άξονα Προτεραιότητας 04
 Τ04.1.1 Σημαντική υστέρηση στην υλοποίηση των καθορισμένων (τροποποίηση
ΚΕΝΑΚ, ορισμός μεθοδολογίας βελτιστοποίησης για την τεχνοοικονομική
βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων), η οποία καθυστερεί την
έκδοση Προσκλήσεων σε εξειδικευμένες Δράσεις.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ :

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 Π/Υ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ € 35.000.000
ΡΙΣΚΟ
 χαμηλή ρυθμοί απορρόφησης της Επενδυτικής Προτεραιότητας
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ:

Υψηλή

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΡΙΣΚΟΥ:

Υψηλή (αφορά σε μεγάλη προβλεπόμενη δαπάνη)

2. ΣΔΕ
 Το ισχύον ΣΔΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση των δεικτών με
ιδιαίτερη ανάλυση και εξειδίκευση, δημιουργώντας σημαντικότατες
καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση του Ε.Π. (δελτία, πηγές κλπ).
 Η διαδικασία της εξειδίκευσης ανά δράση και όχι ανά Επενδυτική
Προτεραιότητα ή κωδικό παρέμβασης, δημιουργεί τεράστιο φόρτο εργασίας
αλλά και καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των Ε.Π. Εναλλακτικά θα
μπορούσε η εξειδίκευση να περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα (πχ κριτήρια)
λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο Ε.Π.
 Η μη πρόβλεψη για overbooking στις άμεσες αξιολογήσεις και η με
προϋποθέσεις πρόβλεψη (ισοβαθμία των δύο τελευταίων προτάσεων) στις
συγκριτικές αξιολογήσεις θα καθυστερήσει την υλοποίηση του προγράμματος
και θα δυσκολέψει την επίτευξη των στόχων για εντάξεις και δαπάνες. Επίσης
θα δημιουργήσει ανάγκες για ανθρώπινους πόρους σε συγκεκριμένες χρονικές
περιόδους οδηγώντας σε ανισομερή κατανομή φόρτου εργασίας, μη ομαλή
εργασία των Δ.Α. και καθυστερήσεις.
 Επίσης θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα κύκλων αξιολόγησης στις
συγκριτικές αξιολογήσεις έτσι ώστε να μην είναι αναγκαία η έκδοση συνεχώς
νέων προσκλήσεων όταν η αξιολόγηση δεν εξαντλεί το ποσό της Ένταξης.
Επίσης θα πρέπει να παραληφθεί η απαίτηση για νέα εξειδίκευση στην
περίπτωση ολοκλήρωσης ενός κύκλου αξιολόγησης, προκειμένου να εκδοθεί
νέα πρόσκληση.
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 Θα πρέπει να εξεταστεί η θέσπιση παραβόλου στις προσκλήσεις προκειμένου
να υποβάλλεται αλλιώς πολύ εύκολα θα γίνονται ενστάσεις και θα
παρακωλύεται η αξιολόγηση Προτάσεων – καθυστέρηση στις εντάξεις και τις
δαπάνες.
 Η διαδικασία της αξιολόγησης της Διαχειριστικής ικανότητας αποδεικνύεται
πολύ βαριά για τους Δικαιούχους. Σοβαρή καθυστέρηση στην υποβολή της
Δ/κής ικανότητας από μεγάλους φορείς με αποτέλεσμα την καθυστέρηση
εντάξεων σε εκδοθείσες προσκλήσεις. Πρακτικά προβλήματα στην εφαρμογή
της επιχειρησιακής ικανότητας με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί (όχι πάνω
από 2 ή 3 έργα σε ένα επιβλέποντα). Υπάρχει κύμα συνταξιοδοτήσεων στους
φορείς του δημοσίου – υποστελέχωση ιδίως σε συγκεκριμένες ειδικότητες όπως
Μηχανολόγοι κλπ. Προτείνεται η αύξηση των έργων.
 Ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένης διαδικασίας με την οποία η ΕΥΚΕ να
γνωμοδοτεί για την ορθότητα ή μη της αρχικής αξιολόγησης του κριτηρίου
κρατικής ενίσχυσης από τις ΕΥΔΕΠ.

3. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
 Μεγάλη καθυστέρηση και αλλαγή στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας ο
οποίος απέχει αρκετά από αυτόν που αναφέρεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα
και τους δείκτες του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος. Η υλοποίηση των
δεικτών μετρά στο αποθεματικό επίδοσης! Χρήζουν τροποποίησης και οι
σχετικές προβλέψεις σε δράσεις αλλά και οι δείκτες
 Η καθυστέρηση στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την κοινωνική
επιχειρηματικότητα οδηγεί αναπόφευκτα σε καθυστέρηση την ενεργοποίηση
των σχετικών δράσεων της ΕΠ-9v
 Ζητήματα εκπαίδευσης των δυνητικών Τελικών Δικαιούχων. Προτείνεται η
ΜΟΔ Α.Ε. να κάνει σεμινάρια σε τελικούς δικαιούχους .
 Ζητήματα εκπαίδευσης προσωπικού ΕΥΔΕΠ και Προϊσταμένων .
 Ανάγκες Αναθεώρησης Ε.Π. ( πχ. δείκτες ΕΚΤ, Ε.Π. 9iv – Οριζόντιες δράσεις
Υπ. Υγείας).
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β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την
επίτευξη των στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με
επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να
ληφθούν, κατά περίπτωση.
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7.

ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων
υλοποίησης για τους πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή
παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.
Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά >
Έγγραφα στην εφαρμογή SFC2014
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8.

EL

EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜEΣΩΝ
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9.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2016, ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΈΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΠΡΟΌΔΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ
Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

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

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

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

1 Μαϊ 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αριθ.

false

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.

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

31 Δεκ 2016

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική

(2)Ενσωμά

18 Απρ

ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο
Δικαιοσύνης

ΕΑΑΔΗΣΥ
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

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

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

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

2016

Υπουργείο.
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

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)Υποβολ
ή στην ΕΕ
λίστας
κατευθυντ
ήριων
οδηγιών/
ερμηνευτικ
ών
εγκυκλίων:
Μέρος Α
& Β- Βλ.
ΣΔ(G4)

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 Βλ.
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

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

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

(5)Έκδοση
κατευθυντ
ήριων
οδηγιών/

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

ΕΔΕΤ.

μηχανισμών.

ερμηνευτικ
ών
εγκυκλίων:
Μέρος Β Βλ.
ΣΔ(G4)

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)Προσδι
ορισμός
τευχών
δημοπράτη
σης που θα
τυποποιηθ
ούν:
Μέρος Α
& Β - Βλ.
ΣΔ(G4)

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 Βλ.
ΣΔ(G4)

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 Βλ.
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

208

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις
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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.

(9)Υποβολ
ή στην ΕΕ
σχεδίου
εφαρμογής
του νέου
συστήματο
ς
προδικαστι
κής
προστασία
ς - Βλ.
ΣΔ(G4)

1 Μαϊ 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

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.

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

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)Ανοιγμ
α αγοράς
παροχής
υπηρεσιών
eprocureme
nt σε
ιδιώτες
(διασύνδεσ
η με
promitheus

30 Απρ
2015

Γενική Γραμματεία
Εμπορίου

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

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

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

31 Δεκ 2014

ΕΑΑΔΗΣΥ

Αριθ.

false

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

31 Δεκ 2015

Αριθ.

false

(3)Υιοθέτη
ση σε
συμφωνία
με ΕΕ
κυλιόμενο
υ
εκπαιδευτι
κού
προγράμμ

31 Δεκ 2014

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

) 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.

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.

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

ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία
Εμπορίου
Υπουργείο.
Υποδομών
Μεταφορών και
Δικτύων

ΕΑΑΔΗΣΥ
ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία
Εμπορίου
Υπουργείο.
Υποδομών
Μεταφορών και
Δικτύων

Εθνική Αρχή
Συντονισμού
ΕΑΑΔΗΣΥ
ΜΟΔ ΑΕ
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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

Εθνική Αρχή
Συντονισμού

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ατος ΔΑ &
σχετικών
φορέων
Βλ.ΣΔ(G4)

EL

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

30 Ιουν
2015

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

30 Ιουν
2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

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

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

(1)Διαμόρ
φωση
μηχανισμο
ύ για
ανάπτυξη
και

31 Μαϊ 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/
ΕΥΣΣΑΑΠ/
ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ

ΜΟΔ ΑΕ

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

211

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

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

στατιστική επικύρωση.

επικαιροπο
ίηση του
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)Διαμόρ
φωση 1ης
Εγκυκλίου
με αρχικές
κατευθύνσ
εις για την
ανάπτυξη
ενιαίου
συστήματο
ς δεικτών
ΕΣΠΑ.

31 Μαϊ 2014

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

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

(3)Διαμόρ
φωση 2ης
Εγκυκλίου
για την
ανάπτυξη
του
ενιαίου
συστήματο
ς δεικτών
ΕΣΠΑ.

30 Ιουν
2014

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

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

Αριθ.

false

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

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΓΕΑ
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Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

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

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

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

30 Μαρ
2015

ΕΥΣΕΚΤ σε
συνεργασία με

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.

(5)Κατάρτι
ση
εγγράφου
‘’Ενιαίο
Σύστημα
Δεικτών
ΕΣΠΑ
20142020’’.

30 Απρ
2015

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.

(6)Ενσωμά
τωση των
ρυθμίσεων
του
Συστήματο
ς
Παρακολο
ύθησης
στο ΣΔΕ

30 Ιουν
2015

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ
ΟΠΣ και ΕΥΘΥ

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

ΕΥΘΥ με τη
συνεργασία της
ΕΥΣΣΑΑΠ
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επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.
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.

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.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

(7)Ανάπτυ
ξη
μηχανισμο
ύ
στατιστική
ς
επικύρωση
ς και
συνεργασί
ας της
ΕΑΣ με
φορείς που
μπορούν
να
παρέχουν
σχετικά
στοιχεία
δεικτών.

30 Ιουν
2015

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

Αριθ.

false

(8)Ρυθμίσε
ις για την
προστασία
προσωπικ
ών
δεδομένων
στην
παρακολού
θηση του
ΕΣΠΑ και
των
δεικτών
ΕΚΤ.

30 Ιουν
2015

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

καθώς και
στο νέο
νόμο
ΕΣΠΑ.

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 - 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.

σε συνεργασία με
την ΕΥΣΕΚΤ, τις
Διαχειριστικές
Αρχές των
Προγραμμάτων και
φορείς
που παρέχουν
στατιστικά
στοιχεία
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ/
ΕΥΣΕΚΤ σε
συνεργασία με την
ΑΡΧΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

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

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

(9)Προσαρ
μογή του
ΟΠΣΕΡΓΟΡΑ
ΜΑ στην
ηλεκτρονι
κή
αποθήκευσ
η
δεδομένων
δεικτών &
αποστολή
στην ΕΕ.

30 Απρ
2016

ΕΥ ΟΠΣ

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.

(1)Αναβάθ
μιση 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

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.

(2)Ενσωμά
τωση στο
ΣΔΕ και το
νόμο
ΕΣΠΑ,
σχετικών
ρυθμίσεων
δημοσίευσ
ης-

30 Απρ
2016

ΕΥΘΥ σε
συνεργασία με την
ΕΥΣΣΑΑΠ/Μονάδ
α Β’

Αριθ.

false
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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

σωρευτικώ
ν
δεδομένων
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.

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.

(3)Ρυθμίσε
ις για τη
δημοσιοπο
ίηση των
Ετήσιων
Εκθέσεων
προόδου
των ΕΠ
στις
ιστοσελίδε
ς των ΕΥΔ
& ΕΣΠΑ.

30 Απρ
2015

ΕΥΣΣΑΑΠ/
ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αριθ.

false

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

Αριθ.

false

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας

4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών

(1)Επιλογή

30 Απρ

Αριθ.

false

(βάσει των
εκθέσεων των εκ
των προτέρων
αξιολόγησης)

Διαχειριστικές
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Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

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.

αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη
θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες.

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

2014

Αρχές & Ομάδες
Σχεδιασμού
Προγράμματος των
ΕΠ

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.

(2)
Ενέργειες
επικαιροπο
ίησης ή
εξιδείκευσ
ης εθνικών
τιμών
στόχου βάσης σε
περιφερεια
κό επίπεδο

31 Δεκ 2015

ΕΥΣΣΑΑΠ σε
συνεργασία με τις
διαχειριστικές
αρχές των
προγραμμάτων και
φορείς που τηρούν
στατιστικά διοικητικά
δεδομένα

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

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

31 Δεκ 2014

Ομάδες
Σχεδιασμού
Προγράμματος των
ΕΠ και
Διαχειριστικές
Αρχές

Αριθ.

false
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Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

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

ποιότητας
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.

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

(1)Περιγρ
αφή
μεθόδου
ανάπτυξης
υποσυστήμ
ατος
δεικτών,
σύμφωνα
με το
αρ.125.3.a.
i Καν. ΕΚ
1303/2013.

30 Απρ
2016

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

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

(2)Ανάπτυ
ξη
πλαισίου
συλλογής
δεδομένων
για τη
διενέργεια
αξιολογήσ
εων
επιπτώσεω
ν.

30 Απρ
2016

ΕΥΣΣΑΑΠ &
ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ.

false
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Πίνακας 15: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων
Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

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

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

(1)Ενεργός
συμμετοχή
των
ενδιαφερό
μενων
μερών. (Εν
εξελίξει)

28 Φεβ 2015

Ενδιάμεση
Διαχειριστική
Αρχή Περιφέρειας
Αττικής,

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Περιφέρεια
Αττικής, λοιποί
κοινωνικοί και
οικονομικοί
εταίροι
ΓΓΕΤ

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

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

(2)Επιλογή
προτεραιοτ
ήτων
ευφυούς
εξειδίκευσ
ης.

28 Φεβ 2015

Ενδιάμεση
Διαχειριστική
Αρχή Περιφέρειας
Αττικής,
Περιφέρεια
Αττικής, λοιποί
κοινωνικοί και
οικονομικοί
εταίροι
ΓΓΕΤ

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

EL

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

(3)Ολοκλή
ρωση της
στρατηγικ
ής
ευφυούς
εξειδίκευσ
ης σε
περιφερεια
κό επίπεδο

28 Φεβ 2015

Ενδιάμεση
Διαχειριστική
Αρχή Περιφέρειας
Αττικής,
Περιφέρεια
Αττικής, λοιποί
κοινωνικοί και
οικονομικοί
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

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

εταίροι
ΓΓΕΤ

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.

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

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

(4)Δομές
και
μηχανισμο
ί για την
παρακολού
θηση της
διαδικασία
ς της
επιχειρημα
τικής
ανακάλυψ
ης

28 Φεβ 2015

(5)Τελική
διαμόρφω
ση εθνικής
στρατηγικ
ής RIS3

28 Φεβ 2015

Ενδιάμεση
Διαχειριστική
Αρχή Περιφέρειας
Αττικής,
Περιφέρεια
Αττικής, λοιποί
κοινωνικοί και
οικονομικοί
εταίροι
ΓΓΕΤ

Ενδιάμεση
Διαχειριστική
Αρχή Περιφέρειας
Αττικής,
Περιφέρεια
Αττικής, λοιποί
κοινωνικοί και
οικονομικοί
εταίροι
ΓΓΕΤ

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

EL

3 - προβλέπει μέτρα για την τόνωση των
ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&ΤΑ·

Επεξεργασ
ία των
προτάσεων
που
υποβλήθηκ

28 Φεβ 2015

Ενδιάμεση
Διαχειριστική
Αρχή Περιφέρειας
Αττικής,
Περιφέρεια
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

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.

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

αν στο
πλαίσιο
της
διαβούλευ
σης καθως
και των
αποτελεσμ
ατων της
μελέτης
και της
swot
analysis
ανα τομέα
και
ενσωμάτω
ση τους
στο τελικό
κείμενο
της RIS3

4 - περιλαμβάνει μηχανισμό
παρακολούθησης.

Ανάπτυξη
συστήματο
ς
παρακολού
θησης

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Αττικής, λοιποί
κοινωνικοί και
οικονομικοί
εταίροι
ΓΓΕΤ

28 Φεβ 2015

Ενδιάμεση
Διαχειριστική
Αρχή Περιφέρειας
Αττικής,
Περιφέρεια
Αττικής, λοιποί
κοινωνικοί και
οικονομικοί
εταίροι
ΓΓΕΤ

T01.2 - Υποδομές έρευνας και
καινοτομίας. Η ύπαρξη πολυετούς
σχεδίου προϋπολογισμού και
ιεράρχησης προτεραιοτήτων για τις
επενδύσεις.

EL

1 - Έχει εγκριθεί ένα ενδεικτικό πολυετές
σχέδιο προϋπολογισμού και ιεράρχησης
των προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις το
οποίο συνδέεται με τις προτεραιότητες της
Ένωσης και, κατά περίπτωση, με το
Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ

Παρακολο
ύθηση,
έλεγχος
και
επικύρωση
της

20 Φεβ 2015

ΓΓΕΤ
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Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Ερευνητικών Υποδομών-ESFRI.

επιλογής
των
προτεραιοτ
ήτων

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)Εξειδίκ
ευση/ιεράρ
χηση/ποσο
τικοποίηση
κατηγοριώ
ν
παρεμβάσε
ων σε
συνάρτηση
με
υποβληθέν
τα ΕΠ
λαμβάνοντ
ας υπόψη
τις RIS

31 Μαρ
2015

ΓΓΤΤ

Αριθ.

false

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

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

(2)Επικαιρ
οποίηση
συστήματο
ς δεικτών
για τη
μέτρηση
προόδου
στο
ανωτέρω

31 Μαρ
2015

ΓΓΤΤ

Αριθ.

false

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των
δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή
παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με τον

(3)Κατάρτι
ση
διυπουργικ
ού

31 Μαρ
2015

ΓΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ

Αριθ.

false
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Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις
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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

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.

πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού
θεματολογίου για την Ευρώπη·

Μνημονίο
υ

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)Θεσμοθ
έτηση
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)Ενσωμά
τωση 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

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την

(3)Καταγρ

31 Μαρ

ΓΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ

Αριθ.

false
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Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

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.

ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

αφή των
αρμοδιοτή
των των
εμπλεκόμε
νων
φορέων
και
υπηρεσιών
, των
μηχανισμώ
ν
υλοποίηση
ς και των
δυνητικών
δικαιούχω
ν

2015

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.

(4)Θεσμοθ
έτηση
απλοποιημ
ένου
πλαισίου
υλοποίηση
ς έργων
ΤΠΕ στο
σύνολο
του
κύκλου
τους

31 Μαρ
2015

ΓΓΤΤ

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·

(1)Έναρξη
υλοποίηση
ς μελέτης

30 Οκτ 2014

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική
Υπηρεσία
Επιθεωρητών
Ενέργειας

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

(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

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.

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)Εκπόνη
ση 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)Αποστο
λή
Μελέτης
στην ΕΕ
(ΓΔ
Ενέργειας)
–
Διαβούλευ
ση/διαπρα
γμάτευση
με την ΕΕ

31 Μαϊ 2015

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

Αριθ.

false

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για
την προώθηση αποτελεσματικών από
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)Τροποπ
οίηση
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

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με

(1)Ανάθεσ
η μελέτης.

24 Ιουν
2014

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και

Αριθ.

false

225

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

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·

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

(2)Εκπόνη
ση εκ
μέρους του
αναδόχου.

EL

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

2 Νοε 2014

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

Αριθ.

false

17 Νοε 2014

Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) –
Γενική Γραμματεία
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής-

Αριθ.

false

Σχέδιο
μελέτης:
01/09/201
4

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·

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Κλιματικής
Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) –
Γενική Γραμματεία
Ενέργειας και
Κλιματικής
ΑλλαγήςΔιεύθυνση
Αποδοτικής
Χρήσης και
Εξοικονόμησης
Ενέργειας

Τελική
μελέτηέκθεση:
02/11/201
4
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.

Αρμόδιοι φορείς

(3)Παραλα
βή
μελέτης.

Παραλαβή
σχεδίου
μελέτης:
13/10/201
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

4

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Διεύθυνση
Αποδοτικής
Χρήσης και
Εξοικονόμησης
Ενέργειας

Παραλαβή
τελικής
μελέτης:
17/11/201
4

EL

Αρμόδιοι φορείς

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)Αποστο
λή
στρατηγικ
ού
σχεδιασμο
ύ στην ΕΕ.

31 Δεκ 2014

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

Αριθ.

false

T05.2 - Καλές γεωργικές και
περιβαλλοντικές συνθήκες (ΚΓΠΣ): τα
πρότυπα καλής γεωργικής και
περιβαλλοντικής κατάστασης των
εκτάσεων που αναφέρονται στο
κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο

1 - Τα πρότυπα ΚΓΠΣ καθορίζονται στην
εθνική νομοθεσία και προσδιορίζονται στα
προγράμματα·

Έκδοση
νέας ΚΥΑ

31 Ιαν 2015

ΥΠΑΑΤ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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

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

(1)Διαμόρ
φωση
πρότασης
της
τιμολογιακ
ής
πολιτικής

30 Ιουν
2015

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων

Αριθ.

false
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Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

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.

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)Διαμόρ
φωση 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)Συγκρό
τηση της
Γνωμοδοτι
κής
Επιτροπής
Υδάτων.

30 Ιουν
2015

ΥΠΕΚΑ

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

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

(4)Διαβού
λευση επί
της
πρότασης

31 Μαρ
2016

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

(Απαιτείται
Απόφαση
Υπουργού)

Γνωμοδοτική
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Ληφθέντα
μέτρα

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

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

τιμολογιακ
ής
πολιτικής
με τη
Γνωμοδοτι
κή
Επιτροπή
Υδάτων
και με
Φορείς.

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Επιτροπή Υδάτων

30/09/201
5 για την
ύδρευση
και
31/03/201
6 για τις
λοιπές
χρήσεις
ύδατος

EL

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

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

(5)Τελική
διαμόρφω
ση και
έγκριση
της
τιμολογιακ
ής
πολιτικής
για την
ύδρευση.

30 Απρ 2016

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

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

(6)Τελική
διαμόρφω
ση και

30 Σεπ 2016

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων
(Εισήγηση)

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
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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 τις
λοιπές
χρήσεις
ύδατος.

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

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

(1)Ολοκλή
ρωση και
έγκριση
των
Σχεδίων
Διαχείριση
ς για το
Υδατικό
Διαμέρισμ
α.

31 Μαρ
2015

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

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

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

31 Δεκ 2015

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αριθ.

false

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Υδάτων
(Εισήγηση)

Εθνική Επιτροπή
Υδάτων
(Απόφαση
έγκρισης)

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων
Εθνική Επιτροπή
Υδάτων

ΥΠΕΚΑ/Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων
Εθνική Επιτροπή
Υδάτων
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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·

(1)Διενέργ
εια
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
ΕΣΔΑ
Δημόσια
Διαβούλευ
ση Ενσωμάτω
ση
παρατηρή
σεων στον
ΕΣΔΑ

28 Φεβ 2015

Αρμόδιο για την
εκτέλεση και
εφαρμογή του
ΕΣΔΑ είναι το
ΥΠΕΚΑ
/Διεύθυνση
Προστασίας
Βιοποικιλότητας,
εδάφους &
διαχείρισης
αποβλήτων/ Τμήμα
Αστικών,
Βιομηχανικών &
Συναφών
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.

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

(2)Έγκρισ
η ΕΣΔΑ

15 Μαρ
2015

Αρμόδιο για την
εκτέλεση και
εφαρμογή του
ΕΣΔΑ είναι το
ΥΠΕΚΑ
/Διεύθυνση
Προστασίας
Βιοποικιλότητας,
εδάφους &
διαχείρισης
αποβλήτων/ Τμήμα
Αστικών,
Βιομηχανικών &
Συναφών
Αποβλήτων

Αριθ.

false

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως

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

(3)Εκπόνη
ση μελέτης
αναθεώρη
σης 12

30 Ιουν
2015

Αρμόδιος για την
εκπόνηση και
υλοποίηση του
ΠΕΣΔΑ είναι ο

Αριθ.

false
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Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις
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μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

ΠΕΣΔΑ
(σταδιακά)

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΕΔΣΝΑ (Ειδικός
Διαβαθμιδικός
Σύνδεσμος Νομού
Αττικής.

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)Διενέργ
εια
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
ΠΕΣΔΑ Δημόσια
Διαβούλευ
ση Ενσωμάτω
ση
παρατηρή
σεων
στους
ΠΕΣΔΑ
(σταδιακά)

15 Σεπ 2015

Αρμόδιος για την
εκπόνηση και
υλοποίηση του
ΠΕΣΔΑ είναι ο
ΕΔΣΝΑ (Ειδικός
Διαβαθμιδικός
Σύνδεσμος Νομού
Αττικής.

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)Έγκρισ
η ΠΕΣΔΑ
(σταδιακά)

30 Σεπ 2015

Αρμόδιος για την
εκπόνηση και
υλοποίηση του
ΠΕΣΔΑ είναι ο
ΕΔΣΝΑ (Ειδικός
Διαβαθμιδικός
Σύνδεσμος Νομού
Αττικής.

Αριθ.

false

T06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων

3 - Η ύπαρξη προγραμμάτων για την
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων,
όπως ορίζει το άρθρο 29 της οδηγίας

Έγκριση
Προγράμμ
ατος

31 Δεκ 2014

ΥΠΕΚΑ /
Διεύθυνση
Περιβαλλοντικού

Αριθ.

false
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Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

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.

2008/98/ΕΚ·

Πρόληψης

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

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

Υιοθέτηση
αναγκαίων
μέτρων για
την
επίτευξη
του στόχου
της
επαναχρησ
ιμοποίηση
ς και
ανακύκλω
σης έως το
2020

30 Σεπ 2015

T06.3 - Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα
λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα: οι ελάχιστες απαιτήσεις για
τα λιπάσματα και τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 28 κεφάλαιο Ι
του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 καθορίζονται σε
εθνικό επίπεδο

1 - οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα
λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι
του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1305/2013 καθορίζονται στα προγράμματα·

Έκδοση
ΚΥΑ
Πολλαπλή
ς
Συμμόρφω
σης με
ισχύ για τα
έτη 20152020

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

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)Ολοκλή
ρωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

ΥΠΕΚΑ /
Διεύθυνση
Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού,
Τμήμα Διαχείρισης
Στερεών
Αποβλήτων

Αριθ.

false

31 Ιαν 2015

ΥΠΑΑΤΑγροτική Πολιτική

Αριθ.

false

19 Μαϊ 2014

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Σχεδιασμού,
Τμήμα Διαχείρισης
Στερεών
Αποβλήτων
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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

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

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.

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

20 Νοε 2014

ΕΔΑ
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.

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

(3)Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

ΕΔΑ
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.

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)Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false
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EL
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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.

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)Ολοκλή
ρωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014

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

20 Νοε 2014

ΕΔΑ
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:

(3)Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

ΕΔΑ
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

(4)Υιοθέτη
ση /
έγκριση

28 Νοε 2014

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false
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πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις
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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

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.

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

(1)Ολοκλή
ρωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014

ΕΔΑ
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

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

20 Νοε 2014

ΕΔΑ
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

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

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false
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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

T07.1 - 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)Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014

ΕΔΑ
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·

(1)Ολοκλή
ρωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014

ΕΔΑ
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·

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

20 Νοε 2014

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

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.
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Τα κριτήρια δεν πληρούνται

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

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

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·

(3)Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

ΕΔΑ
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)Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014

ΕΔΑ
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·

(1)Ολοκλή
ρωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false
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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·

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

20 Νοε 2014

ΕΔΑ
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

ΕΔΑ
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·

(4)Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

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

6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα
των ενδιάμεσων φορέων και των

(1)Ολοκλή
ρωση

24 Ιαν 2015

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ

Αριθ.

false

239

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

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.

δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

μελέτης

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)Ολοκλή
ρωση
μέτρων για
την
εξασφάλισ
η της
ικανότητας
των
δικαιούχω
ν

28 Φεβ 2015

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)·

(1)Ολοκλή
ρωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη

(2)Διαδικα

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ.

false

19 Μαϊ 2014

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

20 Νοε 2014

ΕΔΑ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ας

240

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

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.

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)·

σία
Στρατηγικ
ής
Περιβαλλο
ντικής
Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του
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)·

(3)Τελική
έκδοση
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

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

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

(4)Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

241

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 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.

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

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)Ολοκλή
ρωση
μελέτης

24 Ιαν 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
(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

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

(2)Ολοκλή
ρωση
μέτρων για
την
εξασφάλισ
η της
ικανότητας
των
δικαιούχω
ν

28 Φεβ 2015

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ.

false

242

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

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

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)Ολοκλή
ρωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

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

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:

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

20 Νοε 2014

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

στοιχεία ενεργητικού, τη
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία
ικανοτήτων.

EL

243

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.

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

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

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

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

(4)Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

κινητικότητας.

EL

244

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

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

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

(1)Ολοκλή
ρωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

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

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

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

20 Νοε 2014

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

245

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.3 - 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

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

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

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

(4)Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

246

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.3 - 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)Ολοκλή
ρωση
διαβούλευ
σης
Στρατηγικ
ού Σχεδίου
Επενδύσε
ων
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

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

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

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

20 Νοε 2014

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

247

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.3 - 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

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

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

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

(4)Υιοθέτη
ση /
έγκριση
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014

ΕΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ.

false

248

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

T07.3 - 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)Ολοκλή
ρωση
μελέτης.

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
προώθηση της βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας.

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

(2)Ολοκλή
ρωση
μέτρων για
την
εξασφάλισ
η της
ικανότητας
των
δικαιούχω
ν

28 Φεβ 2015

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ.

false

249

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

T08.5 - Προσαρμογή των
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και
των επιχειρηματιών στις αλλαγές: Η
ύπαρξη πολιτικών που διευκολύνουν
την πρόβλεψη και τη σωστή
διαχείριση των αλλαγών και των
αναδιαρθρώσεων.

2 - Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέσα που
υποστηρίζουν τους κοινωνικούς εταίρους
και τις δημόσιες αρχές ώστε να
αναπτύσσουν και να παρακολουθούν
προληπτικές πολιτικές σε σχέση με τις
αλλαγές και τις αναδιαρθρώσεις
περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων μέτρα: που
βοηθούν στην προετοιμασία και τη
διαχείριση των διαδικασιών
αναδιάρθρωσης.

(1)Μέτρα
προετοιμα
σίας και
διαχείριση
ς της
διαδικασία
ς
αναδιάρθρ
ωσης.

31 Δεκ 2015

Εθνικό Ινστιτούτο
Εργασίας και
Ανθρώπινου
Δυναμικού
(ΕΙΕΑΔ)

Αριθ.

false

T08.5 - Προσαρμογή των
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και
των επιχειρηματιών στις αλλαγές: Η
ύπαρξη πολιτικών που διευκολύνουν
την πρόβλεψη και τη σωστή
διαχείριση των αλλαγών και των
αναδιαρθρώσεων.

2 - Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέσα που
υποστηρίζουν τους κοινωνικούς εταίρους
και τις δημόσιες αρχές ώστε να
αναπτύσσουν και να παρακολουθούν
προληπτικές πολιτικές σε σχέση με τις
αλλαγές και τις αναδιαρθρώσεις
περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων μέτρα: που
βοηθούν στην προετοιμασία και τη
διαχείριση των διαδικασιών
αναδιάρθρωσης.

(2)Μέτρα
εξατομικευ
μένης
υποστήριξ
ης
εργαζομέν
ων.

30 Ιουν
2015

Διεύθυνση
ΑπασχόλησηςΥπουργείο
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Πρόνοιας

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:

(1)Εκπόνη
ση 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

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και

(2)Εξειδίκ
ευση
Περιφερει

1 Απρ 2015

Γενική Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής

Αριθ.

false

250

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

την ενεργητική ένταξη το οποίο:

ακών
Στρατηγικ
ών
Σχεδίων
Κοινωνική
ς Ένταξης.

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

Μέριμνας

(Απόφαση
Περιφερει
ακού
Συμβουλίο
υ 04/2015)

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:

(3)Συνεργ
ασία 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.

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

(4)Διασύν
δεση
διαθέσιμω
ν οικείων
πληροφορι
ακών
συστημάτ
ων και
βάσεων

31 Δεκ 2014

Οικείες
Περιφέρειες Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ.

false

251

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

δεδομένων
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)Εκπόνη
ση 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.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα
στη φροντίδα της κοινότητας·

(2)Εξειδίκ
ευση
Περιφερει
ακών
Στρατηγικ
ών
Σχεδίων
Κοινωνική
ς Ένταξης

1 Απρ 2015

Γενική Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής
Μέριμνας

Αριθ.

false

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false

(Απόφαση
Περιφερει
ακού
Συμβουλίο
υ 04/2015)
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

EL

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα
στη φροντίδα της κοινότητας·

(3)Συνεργ
ασία με
ΕΛΣΤΑΤ/
ΕΥΣΕΚΤ/
ΕΥΣΣΑΑ
Π για
διαμόρφω
ση

252

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

επαρκούς
βάσης
στοιχείων
&
ανάπτυξης
δεικτών

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

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα
στη φροντίδα της κοινότητας·

(4)Διασύν
δεση
διαθέσιμω
ν οικείων
πληροφορι
ακών
συστημάτ
ων και
βάσεων
δεδομένων

31 Δεκ 2014

Οικείες
Περιφέρειες Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ.

false

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

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση
και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

(1)Εκπόνη
ση 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.

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)Εξειδίκ
ευση
Περιφερει
ακών
Στρατηγικ
ών
Σχεδίων
Κοινωνική

1 Απρ 2015

Γενική Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής
Μέριμνας

Αριθ.

false
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EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

ς Ένταξης
(Απόφαση
Περιφερει
ακού
Συμβουλίο
υ 04/2015)

EL

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

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση
και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

(3)Συνεργ
ασία με
ΕΛΣΤΑΤ/
ΕΥΣΕΚΤ/
ΕΥΣΣΑΑ
Π για
διαμόρφω
ση
επαρκούς
βάσης
στοιχείων
&
ανάπτυξης
δεικτών

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false

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

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση
και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

(4)Διασύν
δεση
διαθέσιμω
ν οικείων
πληροφορι
ακών
συστημάτ
ων και
βάσεων
δεδομένων

31 Δεκ 2014

Οικείες
Περιφέρειες Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ.

false

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

(1)Ολοκλή
ρωση
δράσης
«Οργάνωσ
η της

31 Δεκ 2015

Διεύθυνση
Κοινωνικής
Προστασίας ΥΠΑΚΠ

Αριθ.

false
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EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

EL

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

προσαρμογή της στρατηγικής·

Παρακολο
ύθησης
των
Κοινωνικώ
ν
Πολιτικών
»

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)Ολοκλή
ρωση
έργου
«Πρόγραμ
μα
Υποστήριξ
ης των
Μεταρρυθ
μίσεων
στον τομέα
της Υγείας
20132015»

31 Δεκ 2015

Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής του
Υπουργείου Υγείας
(ΕΥΤΥΚΑ)

Αριθ.

false

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα.

3 - μέτρα για την αύξηση της
αποδοτικότητας στον τομέα της υγείας
μέσω της ανάπτυξης μοντέλων παροχής
υπηρεσιών και υποδομών·

(2)Ολοκλή
ρωση
έργου για
τη
συγκρότησ
η&
λειτουργία
Μηχανισμ
ού
Υποστήριξ
ης για την
ΠΦΥ &
τον
ΕΟΠΥΥ

30 Απρ 2016

Δ/νση Προμηθειών
του Υ.Υ

Αριθ.

false

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου

4 - σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου.

(1)Σύστασ
η Δ/νσης

31 Δεκ 2014

Γενική Γραμματεία
Υπουργείου Υγείας

Αριθ.

false

255

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική
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

Στρατηγικ
ού
Σχεδιασμο
ύ

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)Σχεδιασ
μός &
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)Ανάπτυ
ξη
συστήματο
ς
παρακολού
θησης
υλοποίηση
ς
μεταρρυθμ
ίσεων στο
πλαίσιο
του
«Health in
Action»

30 Ιουν
2015

Γενική Γραμματεία
Υπουργείου Υγείας

Αριθ.

false

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

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου το οποίο:

(1)Έκδοση
ΥΑ για
την
καταγραφή
απουσιών

30 Νοε 2014

ΥΠΑΙΘ/
Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false
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EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

ΣΛΕΕ.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

& προόδου
μαθητών/Ε
νέργειες
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.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου το οποίο:

(2)Παρακο
λούθηση
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
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:

(3)Ολοκλή
ρωση &
εφαρμογή
του
συστήματο
ς για την
καταγραφή
της
μαθητικής
διαρροής
σε ΣΕΚ &
ΙΕΚ

30 Μαρ
2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/
Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου το οποίο:

(4)Υιοθέτη
ση
πολιτικών
ad hoc για

30 Ιουν
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false
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EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

EL

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις

την
αντιμετώπι
ση της
μαθητικής
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.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου το οποίο:

(5)Ολοκλή
ρωση
εθνικής
στρατηγικ
ής για τη
μαθητική
διαρροή/
πρόωρη
εγκατάλει
ψη του
σχολείου

30 Ιουν
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false

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·

(1)Έκδοση
ΥΑ για
την
καταγραφή
απουσιών
& προόδου
μαθητών
&
Ενέργειες
καταγραφή
ς ΜΔ σε
ΣΕΚ &
ΙΕΚ

30 Νοε 2014

ΥΠΑΙΘ/
Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false

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)Παρακο
λούθηση
απουσιών
ώστε να
εντοπιστού
ν οι
«επίφοβοι

30 Μαρ
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false

258

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

προς
διαρροή»
και να
ληφθούν
ad hoc
μέτρα

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.

4 - βασίζεται σε στοιχεία·

(3)Ολοκλή
ρωση &
εφαρμογή
του
συστήματο
ς για την
καταγραφή
της
μαθητικής
διαρροής
σε ΣΕΚ &
ΙΕΚ

30 Μαρ
2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/
Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false

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)Υιοθέτη
ση
πολιτικών
ad hoc για
την
αντιμετώπι
ση της
μαθητικής
διαρροής

30 Ιουν
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false

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)Ολοκλή
ρωση
εθνικής
στρατηγικ
ής για τη
μαθητική
διαρροή/
πρόωρη
εγκατάλει

30 Ιουν
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false

259

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

ψη του
σχολείου

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.

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·

(1)Έκδοση
ΥΑ για
την
καταγραφή
απουσιών
& προόδου
μαθητών/
Ενέργειες
καταγραφή
ς της ΜΔ
σε ΣΕΚ &
ΙΕΚ.

30 Νοε 2014

ΥΠΑΙΘ/
Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false

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)Παρακο
λούθηση
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
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

(3)Ολοκλή
ρωση &
εφαρμογή
του
συστήματο
ς για την
καταγραφή
της

30 Μαρ
2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/
Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false
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EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

EL

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·

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)Υιοθέτη
ση
πολιτικών
ad hoc για
την
αντιμετώπι
ση της
μαθητικής
διαρροής

30 Ιουν
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false

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)Ολοκλή
ρωση
εθνικής
στρατηγικ
ής για τη
μαθητική
διαρροή/
πρόωρη
εγκατάλει
ψη του
σχολείου

30 Ιουν
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false

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.

(1)
Έκδοση
ΥΑ για
την
καταγραφή
απουσιών
& προόδου
των
μαθητών/
Ενέργειες
καταγραφή
ς ΜΔ σε

30 Νοε 2014

ΥΠΑΙΘ/
Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

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

ΣΕΚ &
ΙΕΚ

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.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
φορέων.

(2)Παρακο
λούθηση
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
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.

(3)Ολοκλή
ρωση &
εφαρμογή
του
συστήματο
ς για την
καταγραφή
της
μαθητικής
διαρροής
στις ΣΕΚ
& στα ΙΕΚ

30 Μαρ
2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/
Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false

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)Υιοθέτη
ση
πολιτικών
ad hoc για
την
αντιμετώπι
ση της
μαθητικής
διαρροής

30 Ιουν
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false
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EL

EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Τα κριτήρια δεν πληρούνται

Ληφθέντα
μέτρα

Προθεσμία

Αρμόδιοι φορείς

Το μέτρο
ολοκληρώθηκε
εντός της
προθεσμίας

Τα
κριτήρια
πληρούν
ται

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)Ολοκλή
ρωση
εθνικής
στρατηγικ
ής για τη
μαθητική
διαρροή/
πρόωρη
εγκατάλει
ψη του
σχολείου

30 Ιουν
2015

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αριθ.

false

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:

(1)Κατάθε
ση των
Ιδρυματικ
ών
Εκθέσεων
των ΑΕΙ οι
οποίες θα
έχουν
υποκεφάλα
ιο
στρατηγικ
ού
σχεδιασμο
ύ

31 Δεκ 2014

Αρχή Διασφάλισης
και Πιστοποίησης
της Ποιότητας
στην Ανώτατη
Εκπαίδευση
(ΑΔΙΠ)

Αριθ.

false

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)Σύνθεσ
η της
στρατηγικ
ής

30 Ιουν
2015

ΑΔΙΠ και ΥΠΑΙΘ

Αριθ.

false

263

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

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)Εξειδίκ
ευση/
οριστικοπο
ίηση των
οροσήμων
του
σχεδίου
εφαρμογής
της
μαθητείας

31 Μαρ
2015

Γενική
Γραμματεία- Υπουργείο
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Πρόνοιας

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:

(2)Διαμόρ
φωση
Εθνικού
Στρατηγικ
ού
Πλαισίου
για την
Επαγγελμα
τική
Εκπαίδευσ
η και
Κατάρτιση

31 Δεκ 2015

Υπουργείο
Παιδείας και
Θρησκευμάτων
(ΙΕΠ, ΓΓΔΒΜ) και
Υπουργείο
Εργασίας
Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Πρόνοιας

Αριθ.

false
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Αναμενόμενη
ημερομηνία
πλήρους
υλοποίησης
των
υπόλοιπων
μέτρων

Παρατηρήσεις
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10.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ
[ΆΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Η) ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

10.1. Μεγάλα έργα
Πίνακας 12: Μεγάλα έργα
Έργο

Δυτική επέκταση ΤΡΑΜ
στον Πειραιά

CCI

Κατάσταση του
μεγάλου έργου

Συνολικές
επενδύσεις

Εγκρίθηκε

156.391.639,00

Συνολικό
επιλέξιμο κόστος

Προγραμματιζ
όμενη
ημερομηνία
κοινοποίησης/υ
ποβολής

123.350.638,00 1ο τρίμηνο
2014

Ημερομηνία
σιωπηρής
συμφωνίας/έγκ
ρισης από την
Επιτροπή

Προγραμματισ
μένη έναρξη
υλοποίησης
(έτος, τρίμηνο)

1ο
2014

Προβλεπόμενη
ημερομηνία
περάτωσης

Άξονας
προτεραιότητας/Επενδυτι
κές προτεραιότητες

τρίμηνο 4ο τρίμηνο
2016

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

8,00

Κατασκευές

Ημερομηνία
Παρατηρήσεις
υπογραφής
της
πρώτης σύμβασης
εργασιών

Δείκτης εκροής: CO15 = 14 Ιαν 2013
Αστικές συγκοινωνίες:
Συνολικό μήκος νέων ή
βελτιωμένων γραμμών
τραμ και
μετρό.

Η έγκριση της Κατάστασης του Μεγάλου Έργου αφορά την Α'
Φάση του.

Για την Α' Φάση του έργου:
Συνολικό Κόστος: 17.457.024 € (συμπ. ΦΠΑ)

(Τρέχουσα υλοποίηση =
0, ως προς την Β' Φάση)

Συνολικό Επιλ. Κόστος: 13.760.909 €

Οι πιστοποιημένες δαπάνες είναι μηδενικές, επειδή το έργο δεν έχει
ενταχθεί στο ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020.

Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης: To 8% αφορά το σύνολο του
έργου. Αναλυτικά:
Β' Φάση:0%, Α' Φάση: 74%

Ως προς τη φυσική πρόοδο:
Y/E1 (κύριο): 3 (υπό κατασκευή)
Υ/Ε2: 4 (υπό ανάθεση σύμβασης)
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Υ/Ε4: 3 (σχεδιασμός)

Επέκταση λιμένος
Πειραιά για την
εξυπηρέτηση της
Κρουαζιέρας

Υποβλήθηκε

0,00

0,00 1ο τρίμηνο
2015

1ο
2014

τρίμηνο 1ο τρίμηνο
2018

0,00

Σχεδιασμός

Δείκτης Εκροής: Τ3275
= Θέσεις ελιμενισμού
που δημιουργούνται
(Τρέχουσα υλοποίηση:
0)
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Για το συγκεκριμένο έργο την περίοδο αναφοράς της παρούσας
έκθεσης, δεν έχει αναληφθεί καμία δράση - ενέργεια. Λαμβάνοντας
υπόψη την επικείμενη αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της
Προβλήτας Ι του ΟΛΠ (σύμβαση Παραχώρησης - Απρίλιος 2016),
το συγκεκριμένο έργο θα επανεξεταστεί με το νέο καθεστώς του
στην επόμενη ετήσια έκθεση υλοποίησης του Ε.Π. (υποβολή το
2017).

EL

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και
μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.
Σε σχέση με το έργο: "Επέκταση λιμένος Πειραιά για την εξυπηρέτηση της
Κρουαζιέρας"
Για το συγκεκριμένο έργο την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης, δεν έχει
αναληφθεί καμία δράση - ενέργεια. Λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη αλλαγή του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Προβλήτας Ι του ΟΛΠ (σύμβαση Παραχώρησης:
Απρίλιος 2016), το συγκεκριμένο έργο θα επανεξεταστεί με το νέο καθεστώς του στην
επόμενη ετήσια έκθεση υλοποίησης του Ε.Π. (υποβολή το 2017).

Σε σχέση με το έργο: "Δυτική επέκταση του Τραμ προς Πειραιά - Β' Φάση"
Το έργο έχει παρουσιάσει σημαντική υστέρηση στην υλοποίηση του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου. Η αστοχία του χρονικού προγραμματισμού του έργου
οφείλεται κατά κύριο λόγο στις διαβουλεύσεις με την Δημοτική Αρχή για θέματα
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και υλικών δαπεδόστρωσης, ζητήματα που πλέον έχουν
επιλυθεί.
Περαιτέρω καθυστερήσεις, οφείλονται στην αλλαγή της αρχικής χωροθέτησης του
Υποσταθμού έλξης. Σε συνεργασία με την Δημοτική αρχή έχει ήδη επιλεγεί νέα θέση,
ενώ οι προκύπτουσες διαφοροποιήσεις θα αντιμετωπιστούν με τον 2ο ΑΠΕ.
Τέλος, δυσχέρεια στην εξέλιξη του έργου έχει επιφέρει η τραπεζική αργία και ο
περιορισμός των κινήσεων των τραπεζικών κεφαλαίων, δεδομένου ότι τα επιμέρους
στοιχεία του συστήματος επιδομής (σιδηροτροχιές, υλικά πλήρωσης) εισάγονται από το
εξωτερικό.
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Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές
επιχειρησιακού προγράμματος

EL

στον

268

κατάλογο

μεγάλων

έργων

του

EL

10.2.

Κοινά σχέδια δράσης

Πρόοδος
To Π.Ε.Π. "ATTIKH" 2014 - 2020 δεν υλοποιεί κοινά σχέδια δράσης.
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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

270

[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
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
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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

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των
Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας
Αττικής στην Έρευνα και την
Καινοτομία

Άξονας προτεραιότητας

02
Διάδοση
και
Ανάπτυξη
Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών
των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Άξονας προτεραιότητας

03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ –
Βελτίωση της ελκυστικότητας της
Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση
Επενδύσεων
και
προαγωγή
της
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας
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Άξονας προτεραιότητας

04 - Προώθηση
της ενεργειακής
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της
Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις
Αστικές Περιοχές

Άξονας προτεραιότητας

05 - Προώθηση της Προσαρμογής στην
Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της
Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων

Άξονας προτεραιότητας

06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο
Αστικό Περιβάλλον

Άξονας προτεραιότητας

07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής
Κινητικότητας και των Πολυτροπικών
Μεταφορικών
Συνδέσεων
της
Περιφέρειας Αττικής

Άξονας προτεραιότητας

08 - Προώθηση της Ανάπτυξης των
Δεξιοτήτων
και
της
Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου
Δυναμικού
στους
Τομείς
της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης
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Άξονας προτεραιότητας

09 - Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης και Καταπολέμηση της
Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση
της Κοινωνικής Συνοχής

Άξονας προτεραιότητας

10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση
Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών
και Υποδομών Υγείας

Άξονας προτεραιότητας

11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση
Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

Άξονας προτεραιότητας

12 - Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)

της

Άξονας προτεραιότητας

13 - Τεχνική
Εφαρμογής (ΕΚΤ)

της

274

Υποστήριξη
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11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα
για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση
της διάστασης του φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50
παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4
δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους
στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013]

11.5.

EL

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

ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2015 : Π.Ε.Π. "ATTIKH"
2014 – 2020

Τύπος εγγράφου

Σύνοψη για τους πολίτες

Ημερομηνία
εγγράφου

Τοπικό
στοιχείο
αναφοράς

Στοιχείο
αναφοράς της
Επιτροπής

13 Μαϊ 2016

Άθροισμα
ελέγχου
268183477

Αρχεία

ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 : Π.Ε.Π.
"ATTIKH" 2014 – 2020

Ημερομηνία
αποστολής
10 Ιουν 2016

Εστάλη από

nlogotge

Άθροισμα ελέγχου για όλα τα αναλυτικά δεδομένα: 707515307
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