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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  11::  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΟΟΠΠΟΟΙΙΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΚΚΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  

ΟΟΡΡΟΟΣΣΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΧΧΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΥΥ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά δείκτη του Πλαισίου Επίδοσης (ΠΕ) οι παραδοχές και 

η μέθοδος υπολογισμού των οροσήμων για το 2018 και των στόχων για το 2023, 

λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία υλοποίησης αντίστοιχων παρεμβάσεων κατά την 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο, στοιχεία μοναδιαίου κόστους από άλλα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα. Σε ορισμένες (περιορισμένες) περιπτώσεις δείκτες εκροών 

συνδέονται είτε με βασικά στάδια υλοποίησης, είτε με αντίστοιχους χρηματοοικονομικούς 

δείκτες για την μέτρηση των οροσήμων για το 2018. 

Η επικαιροποίηση των δεδομένων σε ορισμένους από τους δείκτες του πλαισίου 

επίδοσης προέκυψε στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Αττική» 2014-2020 και κατ’ εφαρμογή των οδηγιών της υπ’ αρ. πρωτ: 

33612/ΕΥΣΣΑ/587/23-03-2018 «Προετοιμασία της αναθεώρησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 

2014-20» και υπ’ αρ. πρωτ: 55523/ΕΥΣΣΑ/963/23-05-2018 «Οδηγίες για την 

αναθεώρηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-20 για το έτος 2018». 

Σημειώνεται ότι σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ, αναφορικά με τον 

οικονομικό δείκτη Τ3371 (Ποσό πιστοποιημένων δαπανών), προτείνεται η τροποποίησή 

του και ο προσδιορισμός της τιμής στόχου, για το ορόσημο του 2018, με βάση τη 

μεθοδολογία που υιοθετήθηκε από την ΕΑΣ για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του 

ΕΣΠΑ 2014-2020. Αυτή η μεθοδολογία περιλαμβάνει την αφαίρεση από τον 

προϋπολογισμό του ΕΠ για τα 2 πρώτα έτη της αναλογούσας προκαταβολής.  

 

ΑΠ.1. Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας 

Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία – Προώθηση της «ευφυούς εξειδίκευσης» 

 

To Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ 1 περιλαμβάνει ένα Κοινό Δείκτη Εκροών ο οποίος 

ποσοτικοποιεί το 53,77 % της Συνδρομής του ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας. 

Ειδικός Στόχος: 1.β.1. Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική 

ανάπτυξη και καινοτομία  

CO26. Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα 

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Ο υπολογισμός / εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που αφορά στον αριθμό των 

επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα πραγματοποιείται με βάση το 

μέσο μοναδιαίο κόστος που προκύπτει από σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στη 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

 

 4 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο και την κατανομή πίστωσης των επιμέρους 

κατηγοριών παρέμβασης. Οι σχετικές δράσεις αφορούν: 

α) «Υποστήριξη Ομάδων ΜΜΕ για δραστηριότητες Ε&Τ - Προκήρυξη 2009 και  

β) Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για δραστηριότητες Ε&Τ - Προκήρυξη 2009 

γ) «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε 

εστιασμένους ερευνητικούς & τεχνολογικούς τομείς»  

Κωδικός 

Παρέμβασης 

Σύνολο 

Δημόσιας 

Δαπάνη € 

Μέση ΔΔ έργου € 

(μοναδιαία μέση 

τιμή) 

Μοναδιαίο Κόστος 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΔΕΙΚΤΗ 

 

1 2 3 4= 2/3 5 

62 Μεταφορά τεχνολογίας 

και συνεργασία 

πανεπιστημίων - 

επιχειρήσεων κατ’ εξοχή 

προς όφελος ΜΜΕ 

10.382.785,00 

α) ~95.000,00 €/ 

επιχείρηση 

β) ~110.000,00 €/ 

επιχείρηση 

γ) 150.000,00 €/ 

επιχείρηση 

 

 

δ) 15.000,00 

€/επιχείρηση 

~65.000 

€/επιχείρηση 
250 64 Διεργασίες έρευνας και 

καινοτομίας σε ΜΜΕ 

(συμπεριλαμβανομένων 

συστημάτων κουπονιών, 

διεργασιών, σχεδιασμού, 

υπηρεσιών και κοινωνικής 

καινοτομίας) 

5.659.812,5 

Η στήλη 5 αποτυπώνει την τελική στοχοθέτηση του δείκτη ενώ η στήλη 4 αποτυπώνει το 

μοναδιαίο κόστος βάσει του οποίου έγινε ο προσδιορισμός της τιμής στόχου για το 2023, 

που προκύπτει συνεκτιμώντας αφενός τα μέσα μοναδιαία κόστη από αντίστοιχες δράσεις 

της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και αφετέρου το γεγονός ότι το ΠΕΠ 

χρηματοδοτεί κατά κανόνα έργα μικρότερου προϋπολογισμού σε σχέση με το Τομεακό 

Πρόγραμμα.  

 

Προγραμματικός Υπολογισμός Οροσήμου 2018 

Η εκροή εκτιμάται, βάσει της εμπειρίας της προγραμματική περιόδου 2007-2013, και 

αναμένεται να είναι χαμηλή, λόγω των ακόλουθων απαιτούμενων χρόνων-διαδικασιών 

αλλά και της πολύ βραδείας υλοποίησης των σχετικών δράσεων.  

Αναμένεται να υπάρξει μια κατηγορία δράσεων που δεν θα απαιτήσει πολύ μεγάλο 

χρονικό διάστημα υλοποίησης (χαρακτηριστικά παραδείγματα η διάγνωση αναγκών, και 

η ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που δεν απαιτούν μακροχρόνια διαδικασία 

πειραμάτων και test που μπορούν να ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών. Η τιμή του 

ορόσημου (30 επιχειρήσεις) αποτυπώνει αυτή ακριβώς την κατηγορία συνεργασιών.  

Ο κύριος όγκος των παρεμβάσεων με βάση την εμπειρία της τρέχουσας περιόδου 

αναδεικνύει περίοδο υλοποίησης από την προκήρυξη μέχρι την ολοκλήρωση τα τέσσερα 
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έτη. Ενώ χαρακτηριστικό της τρέχουσας περιόδου είναι και η πολύ μεγάλη καθυστέρηση 

που παρατηρήθηκε κατά την φάση αξιολόγησης (που ούτως η άλλως για τα έργα Ε-Τ-Κ 

είναι μεγάλη) λόγω των διοικητικών ρυθμίσεων (σύσταση ειδικής υπηρεσίας, ακύρωση 

προκηρύξεων κλπ).  

χρόνος προκήρυξης + χρόνος συμβάσεων + χρόνος υλοποίησης επιχειρηματικών 

σχεδίων σε μήνες = (10 – 12) + (10 -14) + (32 – 36) = Ελάχιστος χρόνος 52 μήνες – 

Μέγιστος 62 έτη . Ρεαλιστικά και με την βασική αίρεση ότι ολοκληρώνεται η εκπόνηση της 

ΠΣΕΕ και προωθούνται οι μηχανισμοί παρακολούθησης της και η σύσταση των 

εποπτικών και συμβουλευτικών οργάνων που αυτή προβλέπει το πιθανό 

χρονοδιάγραμμα είναι  

Προκήρυξη 09/2015 

Έναρξη 07/2016 

Ολοκλήρωση Επιχειρησιακών Σχεδίων  2018 -2019  

Ενδεχόμενη ένταξη σημαντικού αριθμού δράσεων Ε-Τ-Κ στην κατηγορία των 

εμπροσθοβαρών θα μειώσει τον κίνδυνο μη επίτευξης του ενδιαμέσου στόχου. 

Πηγή άντλησης των στοιχείων είναι το ΟΠΣ.  

 

Πρόταση Υπολογισμού Οροσήμου κατά την Αναθεώρηση του Ε.Π. έτους 2018 

Για το ορόσημο του 2018 προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη CO26: Έρευνα, 

καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα με το ΒΣΥ 

Κ330: «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης», με τιμή 

στόχο: 30. Η τιμή-στόχος για το έτος 2023 παραμένει αμετάβλητη (250 επιχειρήσεις).  

Η προτεινόμενη αλλαγή απορρέει από το γεγονός ότι η ενεργοποίηση του Άξονα 

Προτεραιότητας 01 επηρεάστηκε καθοριστικά από την εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων 

1.1 και 1.2 και κατ’ επέκταση από τις σχετικές αυτοδεσμεύσεις, που ενσωματώθηκαν σε 

όλα τα ΕΠ και δεν επέτρεπαν την έκδοση πρόσκλησης στην επενδυτική προτεραιότητα 

1b.   

Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις που προέκυπταν ως απόρροια των προαναφερόμενων 

αιρεσιμοτήτων και των αυτοδεσμεύσεων επηρέασαν την ενεργοποίηση όλων των 

στρατηγικών RIS3 (εθνική και περιφερειακές) με αποτέλεσμα την καθυστέρηση και στην 

ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων. Αυτή η καθυστέρηση, με τη σειρά της, επηρέασε 

και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων, που συνδέονται με την εκπλήρωση 

των δεικτών του πλαισίου επίδοσης, καθώς μέχρι την εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων – 

αυτοδεσμεύσεων δεν επιτρεπόταν η έκδοση (παρά μόνο η ανακοίνωση επικείμενων) 

προσκλήσεων στο πλαίσιο του ΘΣ-1, με εξαίρεση πιλοτικά ή εμπροσθοβαρή έργα.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΥΔ θεώρησε σκόπιμο στο μεσοδιάστημα να προχωρήσει τη 

διαδικασία εκχώρησης πόρων του Άξονα σε ΕΦΔ, με στόχο να επισπεύσει τη διαδικασία 

υλοποίησης δράσεων επιχειρηματικής ανακάλυψης όπως π.χ. τα κουπόνια καινοτομίας. 
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Η κάλυψη / εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων του ΘΣ-1 

ολοκληρώθηκε τελικά στις 21.02.2017 ενώ ο ορισμός του ΕΦΔ (ΓΓΕΤ) που θα αναλάβει 

τις δράσεις της 1b στις 29.06.2018. Ως αποτέλεσμα δεν είναι εφικτό να αποτυπωθεί έως 

τέλος του 2018 η πρόοδος σε σχέση με τα ορόσημα των δεικτών του πλαισίου επίδοσης.  

 

Ενέργειες ΕΥΔ ΕΠ για την Ενεργοποίηση του ΑΠ 01 

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Άξονα 01, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής προέβη στις 

ακόλουθες, στοχευμένες ενέργειες και παρεμβάσεις: 

 Ορισμός του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας / ΠΣΕΚ 

(Απόφαση 428/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής) 

 Ημερίδες Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και προ-δημοσίευση πρόσκλησης 

(04/2016) 

 Δρομολόγηση της διαδικασίας ορισμού της Γεν. Γραμματείας Έρευνας & 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ως ΕΦΔ του ΕΠ για την υλοποίηση των δράσεων 

Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ανταλλαγή επιστολών συμφωνίας μεταξύ της 

ΕΥΔΕΠ – ΓΓΕΤ, σύμφωνη γνώμη από ΕΥΘΥ και Γεν. Γραμματέα ΕΣΠΑ – ΠΔΕ 

για τον ορισμό ΕΦΔ, αποστολή του σχεδίου ορισμού για ανάρτηση σε ΦΕΚ). Το 

ύψος της σχετικής εκχώρησης, που ολοκληρώθηκε στις 29.06.2018, ανέρχεται σε 

12,0 εκ. και σε πρώτη φάση πρόκειται να ενεργοποιηθεί πρόσκληση για κουπόνια 

καινοτομίας και στη συνέχεια οι προσκλήσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης που η 

ΕΥΔΕΠ έχει ήδη προετοιμάσει 

 Προετοιμασία σχεδίων προσκλήσεων (voucher καινοτομίας και επιχειρηματική 

ανακάλυψη) και διαβούλευση επ’ αυτών 

 Καταγραφή των αναγκών σε υποδομές των Ακαδημαϊκών & Ερευνητικών 

Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής και μια καταρχήν αξιολόγησή τους από το 

ΠΣΕΚ 

 Επιστολή προς την DG Regio σχετικά με την ανάγκη αύξησης των πόρων της 

επενδυτικής προτεραιότητας 1a και εν γένει ενίσχυσης των υποδομών RIS 

περιφερειακής εμβέλειας, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας ερευνητικών 

ιδρυμάτων και ΜΜΕ. 
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ΑΠ.2. Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με 

τη χρήση ΤΠΕ 

 

To Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ.2 περιλαμβάνει ένα Ειδικό Δείκτη Εκροών ο οποίος 

ποσοτικοποιεί το 58,40% της Συνδρομής του ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας. 

 

Για την παρακολούθηση του πλαισίου επίδοσης, ο δείκτης «Τ3225. Εφαρμογές ΤΠΕ στις 

αστικές μεταφορές» αντιστοιχίζεται στο Κύριο Στάδιο Υλοποίησης «Αριθμός Ενταγμένων 

Έργων» 

 

Ο δείκτης του πλαισίου εξυπηρετείται ουσιαστικά μόνο από ένα έργο.  

Ειδικός Στόχος: "2.γ.1 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς των μεταφορών, του πολιτισμού 

και της κοινωνικής ενσωμάτωσης  

Τ3225. Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές 

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

O δείκτης αποτυπώνει την λειτουργική ολοκλήρωση ενός μεγάλου έργου αυτό του 

ηλεκτρονικού εισιτηρίου (ΑΣΣΚ) που μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοσθεί στις αστικές 

συγκοινωνίες της χώρας. Θα υπάρξουν και άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές που θα 

σχετίζονται με την αστική κινητικότητα αλλά θα είναι χαμηλότερου προϋπολογισμού.   

Προγραμματικός Υπολογισμός οροσήμου 2018 

Βάση της εμπειρίας της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 που παρατηρήθηκαν 

σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων ΤΠΕ εκτιμάται ότι υπάρχει 

κίνδυνος χαμηλού ρυθμού υλοποίησης. 

Για τον εξεταζόμενο δείκτη εκροών θα χρησιμοποιηθεί ως ορόσημο «βασικό στάδιο 

υλοποίησης» λόγω του ότι η υλοποίηση του έργου (ΑΣΣΚ) γίνεται με την μορφή ΣΔΙΤ και 

ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών είναι μακροχρόνιος. Το γεγονός 

ότι αφορά έργο του οποίου η διαγωνιστική διαδικασία έχει ξεκινήσει διασφαλίζει την 

επίτευξη του οροσήμου το οποίο επιλέχθηκε λόγω της φύσης του έργου. 

Κατάσταση (status) 

Η υλοποίηση του οροσήμου έχει επιτευχθεί (ο αριθμός των ενταγμένων έργων για την 

κάλυψη του ΒΣΥ ανέρχεται σε 3 έργα έναντι του ενός που προβλεπόταν αρχικά). 
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ΑΠ.3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – 

Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση 

Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

 

To Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ 03 περιλαμβάνει δυο Κοινούς Δείκτες Εκροών, από όλες τις 

επενδυτικές προτεραιότητες του Άξονα, οι οποίοι ποσοτικοποιούν το 54,45% της 

Συνδρομής του ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας. 

Ειδικός Στόχος: 3.α.1. Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής 

προστιθέμενης αξίας (Στρατηγική RIS) 

CO4. Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Ο υπολογισμός / εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που αφορά τον αριθμό των 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη και σχετίζεται με την παροχή 

προηγμένων υπηρεσιών στήριξης για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε τομείς 

υψηλής προστιθέμενης αξίας η σε κλάδους που αναδεικνύει η ΠΣΕΕ με απώτερο στόχο 

την ενίσχυση της δικτύωσης τους και εάν αυτό καταστεί δυνατό την μετατροπή των 

άτυπων συνεργασιών σε Cluster. Η δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων αποτελεί 

μια πολύ σημαντική παρέμβαση με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 

στροφή στην νέα καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Η εκτίμηση της τιμής στόχου βασίζεται 

σε μοναδιαίο κόστος κατά βάση soft ενεργειών (μάρκετινγκ, έρευνες αγοράς συμμετοχή 

σε δίκτυα, διαγνωστικές μελέτες, προώθηση και προβολή) που προκύπτει από σχετικές 

δράσεις του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 με τελικούς δικαιούχους Συλλογικούς 

Επιχειρηματικούς Φορείς αλλά και Πανεπιστήμια, και την κατανομή πίστωσης των 

επιμέρους κατηγοριών παρέμβασης του προγράμματος εκτιμάται ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν θα προσεγγίζει περίπου τις 500 επιχειρήσεις Με 

δεδομένο ότι δεν απαιτούνται μακροχρόνιες διαδικασίες για την υλοποίηση σχετικών 

δράσεων η επίτευξη της τιμής του ορόσημου των 175 επιχειρήσεων κρίνεται ως 

ρεαλιστική.  

Προγραμματικός Υπολογισμός Οροσήμου 2018 

Η εκροή εκτιμάται, βάσει της εμπειρίας της προγραμματική περιόδου 2007-2013, και 

επηρεάζεται από την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής των φορέων παροχής 

υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις να είναι Χαμηλή, λόγω των ακόλουθων απαιτούμενων 

χρόνων-διαδικασιών: 

χρόνος προκήρυξης + χρόνος συμβάσεων + χρόνος υλοποίησης επιχειρηματικών 

σχεδίων = 10 + 12 + 18 = 40 μήνες   

Προβλέπονται δύο κύκλοι προκηρύξεων το 2015 και το 2019: 
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Α κύκλος  

Προκήρυξη 10/2015 και Έναρξη 01/2017  

Ολοκλήρωση Επιχειρησιακών Σχεδίων 06/2018  

Πρόταση Υπολογισμού Οροσήμου κατά την Αναθεώρηση του Ε.Π. έτους 2018. 

Προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη CO04 (Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη), με το ΒΣΥ Κ338: «Αριθμός 

επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης μη – οικονομικής στήριξης» με τιμή στόχο: 29 

επιχειρήσεις. Το προτεινόμενο ΒΣΥ αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων, μελών των 

clusters κ.λπ., για τις οποίες εκκινεί η διαδικασία μη - οικονομικής στήριξης, που 

σχετίζεται με την παροχή προηγμένων υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεις (marketing, 

έρευνες αγοράς συμμετοχή σε δίκτυα, προώθηση - προβολή, συμμετοχή σε εκθέσεις) 

βάσει υπογραφεισών συμβάσεων ή ισοδύναμων διοικητικών εγγράφων (π.χ. 

συμφωνητικό συνεργασίας). Η τιμή του διαμορφώθηκε κατ’ αναλογία της μεθοδολογίας 

επαν-υπολογισμού του οικονομικού δείκτη (F100) του Άξονα, αναλογικά με την 

καθυστέρηση που προέκυψε λόγω του ΠΣΚΕ (το οποίο χρησιμοποιείται και στην 

περίπτωση των clusters – βλ. πρόσκληση ΕΥΔΕΠ – ΑΔΑ: Ω6ΖΟ465ΧΙ8-6ΓΘ) και είναι 

της ίδιας βαρύτητας σε σχέση με τον αρχικά εγκεκριμένο στόχο για το 2018. Η επίτευξη 

του στόχου για το 2018 θα επιτευχθεί με δράσεις μέσω των επενδυτικών προτεραιοτήτων 

3a και 3d.    

Επίσης, η χρήση του εν λόγω ΒΣΥ: α) συνδέεται άμεσα με τους στόχους του CO04 στο 

Πλαίσιο Επίδοσης καθώς περιγράφει το τελικό στάδιο υλοποίησης των σχετικών 

πράξεων, δεδομένου ότι τα clusters έχοντας συμφωνητικά συνεργασίας με επιχειρήσεις 

δύναται να παρέχουν τις υπηρεσίες προς αυτές αμέσως μετά την ένταξη μιας πράξης, β) 

διατηρεί (σχεδόν) αμετάβλητο το ποσοστό δεικτοποίησης του συνολικού 

προϋπολογισμού του Άξονα 3 στο Πλαίσιο Επίδοσης, γ) είναι της ίδιας λογικής με το ΒΣΥ 

που χρησιμοποιείται στην περίπτωση του CO02, με διαφορετική ωστόσο διατύπωση 

καθώς αφορά μη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων.     

Επιπλέον, λόγω των δύσκολων συνθηκών που διέρχεται τα τελευταία χρόνια ο 

τραπεζικός τομέας της χώρας, κρίθηκε σκόπιμο να συσταθεί Ταμείο Επιχειρηματικότητας 

(ΤΕΠΙΧ ΙΙ) με σκοπό την διευκόλυνση της δανειοδότησης των ΜΜΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, 

το ΕΠ της Αττικής (όπως και όλα τα υπόλοιπα ΠΕΠ) προχώρησε σε εκχώρηση πόρων 

ύψους 50,0 εκ. ευρώ στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, οι οποίοι προήλθαν από ανακατανομή του αρχικού 

προγραμματισμού. Ως αποτέλεσμα, ο στόχος του CO04 για το 2023 πρέπει να 

αναπροσαρμοστεί κατάλληλα. Με βάση τη νέα κατανομή των πόρων του άξονα μεταξύ 

των επενδυτικών προτεραιοτήτων και των αντίστοιχων κωδικών παρέμβασης, η τιμή 

στόχος για το 2023 εκτιμάται σε 270 επιχειρήσεις (με μέσο μοναδιαίο κόστος ~48.000 

ευρώ/επιχείρηση).  

Επιπρόσθετα, λόγω της ανακατανομής πόρων που έχει προκαλέσει, μεταξύ των 

επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΑΠ 03, η εκχώρηση πόρων προς το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, και 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 50% του Άξονα καλύπτεται από τους 

δείκτες του Πλαίσιο Επίδοσης, προτείνεται η αξιοποίηση / σύνδεση του δείκτη CO02 

(Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις) στην 
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επενδυτική προτεραιότητα 3α με το Πλαίσιο Επίδοσης του Άξονα. Για το ορόσημο του 

δείκτη στο 2018 προτείνεται η χρήση του ΒΣΥ Κ337: «Αριθμός επιχειρήσεων με 

απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» με τιμή: 20 επιχειρήσεις (με αποφάσεις 

στήριξης).  

Η προτεινόμενη χρήση ΒΣΥ απορρέει από το γεγονός ότι η ενεργοποίηση των δράσεων 

του Άξονα Προτεραιότητας 03 επηρεάστηκε καθοριστικά από την υποχρεωτική χρήση 

του κεντρικά λειτουργούντος ΠΣΚΕ, για όλες τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του 

Άξονα, έως το τέλος του 2017 όταν και δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος για την εναλλακτική 

λειτουργία του ΠΣΚΕ, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018.   

Επιπρόσθετα, η επιλογή του συγκεκριμένου ΒΣΥ: α) αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα την 

πρόοδο των σχετικών δράσεων, β) διατηρεί (σχεδόν) αμετάβλητο το ποσοστό 

δεικτοποίησης του συνολικού προϋπολογισμού του Άξονα 3 στο Πλαίσιο Επίδοσης, γ) 

είναι το τελικό στάδιο πριν την έναρξη της υλοποίησης των σχετικών δράσεων, δ) είναι 

της ίδιας βαρύτητας σε σχέση με τον αρχικά εγκεκριμένο στόχο για το 2018. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο επικαιροποίησης του μέσου μοναδιαίου κόστους επιχορήγησης 

ανά επιχείρηση (όπως αυτό αποτυπώνεται στη σχετική μεθοδολογία) η τιμή στόχος του 

CO02 για το 2023 εκτιμάται σε 50 επιχειρήσεις.  

 

Ειδικός Στόχος: "3.γ.1. Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της 

Περιφέρειας  

CO2. Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις  

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Ο υπολογισμός / εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που αφορά στον αριθμό 

επιχειρήσεων που ενισχύονται και αφορά παραγωγικές επενδύσεις, πραγματοποιείται με 

βάση το μέσο μοναδιαίο κόστος που προκύπτει από σχετικές δράσεις του ΠΕΠ Αττικής 

2007-2013 και την κατανομή πίστωσης των επιμέρους κατηγοριών παρέμβασης του 

προγράμματος. Οι σχετικές δράσεις αφορούν  

α) «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας» 

β) «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» 

γ) «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» 

δ) «Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών», ενώ από τα 

επιμέρους μοναδιαία κόστη εκτιμάται ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν θα 

προσεγγίζει περίπου τις 750 επιχειρήσεις.  
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Κωδικός 

Παρέμβασης 

Σύνολο 

Δημόσιας 

Δαπάνη € 

Μέση ΔΔ έργου 

€ (μοναδιαία 

μέση 

τιμή) 

Πλήθος έργων 

(Σύνολο ΔΔ / 

Μέση ΔΔ ανά 

Έργο) 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΔΕΙΚΤΗ 

(σταθμισμένος 

Κίνδυνος) 

1 2 3 4= 2/3 5 

001. Γενική παραγωγική 

επένδυση στις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) 

47.207.576,49 

α) 37.462€/ 

επιχείρηση 

 

β) 69.780 €/ 

υφιστάμενη 

επιχείρηση και 

29.945 €/ Νέα 

επιχείρηση - Υπό 

σύσταση 

 

γ) 88.470 €/ 

επιχείρηση 

 

δ) 52.691 €/ 

επιχείρηση 

848 750 

Η στήλη 5 αποτυπώνει την τελική στοχοθέτηση του δείκτη ενώ η στήλη 4 αποτυπώνει την 

μέση τιμή που προκύπτει από την προηγούμενη περίοδο. Η απόκλιση οφείλεται στην 

αβεβαιότητα που δημιουργεί ο ρυθμός υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και η 

συνεχιζόμενη δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό όπως επίσης τι μέσο κόστος 

των έργων της «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» ήταν χαμηλό λόγω της 

πληθώρας επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του εμπορίου  

Προγραμματικός Υπολογισμός οροσήμου 2018 

Η εκροή εκτιμάται, βάσει της εμπειρίας υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων της 

προγραμματικής περιόδου 2007-2013. 

 

 Πρόταση Υπολογισμού Οροσήμου κατά την Αναθεώρηση του Ε.Π. έτους 2018 

Προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη CO02 (Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις), με ορόσημο για το 2018 τις 180 

επιχειρήσεις, από το ΒΣΥ Κ337: «Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης 

επιμέρους ενίσχυσης» με τιμή: 40 επιχειρήσεις (με αποφάσεις στήριξης) και είναι της 

ίδιας βαρύτητας σε σχέση με τον αρχικό στόχο.   

Η αλλαγή αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι η ενεργοποίηση των δράσεων του Άξονα 

Προτεραιότητας 03 επηρεάστηκε καθοριστικά από την υποχρεωτική χρήση του κεντρικά 

λειτουργούντος ΠΣΚΕ, για όλες τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του Άξονα, έως το 

τέλος του 2017 όταν και δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος για την εναλλακτική λειτουργία του 

ΠΣΚΕ, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018.   



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

 

 12 

Επίσης, η επιλογή του συγκεκριμένου ΒΣΥ: α) αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα την πρόοδο των 

σχετικών δράσεων, β) διατηρεί (σχεδόν) αμετάβλητο το ποσοστό δεικτοποίησης του 

συνολικού προϋπολογισμού του Άξονα 3 στο Πλαίσιο Επίδοσης, γ) είναι το τελικό στάδιο 

πριν την έναρξη της υλοποίησης των σχετικών δράσεων, δ) είναι της ίδιας βαρύτητας σε 

σχέση με τον αρχικά εγκεκριμένο στόχο για το 2018. 

 

Επιπρόσθετα, λόγω της ανακατανομής πόρων που έχει προκαλέσει, μεταξύ των 

επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΑΠ 03, η εκχώρηση πόρων προς το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ο 

στόχος του CO02 για το 2023 πρέπει να αναπροσαρμοστεί κατάλληλα. Με βάση τη νέα 

κατανομή των πόρων του άξονα μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων και των 

αντίστοιχων κωδικών παρέμβασης, η τιμή στόχος για το 2023 εκτιμάται σε 185 

επιχειρήσεις (με μέσο μοναδιαίο κόστος ~200.000 ευρώ/επιχείρηση).  

 

Ειδικός Στόχος: 3.δ.1. Βελτίωση της εξωστρέφειας της Περιφερειακής οικονομίας 

CO4. Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που αφορά τον αριθμό των 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη και σχετίζεται με την παροχή 

προηγμένων υπηρεσιών στήριξης για τις ΜΜΕ (μάρκετινγκ, έρευνες αγοράς συμμετοχή 

σε δίκτυα, προώθηση και προβολή) πραγματοποιείται με βάση το μέσο μοναδιαίο κόστος 

που προκύπτει από σχετικές δράσεις της ΕΠ.ΑΕ για το ΠΕΠ που υλοποιήθηκαν στη 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο και την κατανομή πίστωσης των επιμέρους 

κατηγοριών παρέμβασης του προγράμματος εκτιμάται ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

θα ενισχυθούν θα προσεγγίζει περίπου τις 2.000 επιχειρήσεις. Η τιμή στόχος του 

οροσήμου (600) αναμένεται να επιτευχθεί λόγω του ότι η συμμετοχή σε εκθέσεις και 

γενικότερα οι δράσεις προβολής οργανώνονται από συλλογικούς φορείς (Επιμελητήρια) 

αλλά και αρμόδιους εθνικούς και Περιφερειακούς φορείς (ΟΠΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ),που έχουν 

σχετική εμπειρία και κινητοποιούν μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων. 

Πρόταση Υπολογισμού Οροσήμου κατά την αναθεώρηση του Ε.Π. έτους 2018. 

Προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη CO04 (Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη), με το ΒΣΥ Κ338: «Αριθμός 

επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης μη – οικονομικής στήριξης» με τιμή στόχο: 29 

επιχειρήσεις. Το προτεινόμενο ΒΣΥ αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων, μελών 

των clusters κ.λπ., για τις οποίες εκκινεί η διαδικασία μη - οικονομικής στήριξης, που 

σχετίζεται με την παροχή προηγμένων υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεις (marketing, 

έρευνες αγοράς συμμετοχή σε δίκτυα, προώθηση - προβολή, συμμετοχή σε 

εκθέσεις) βάσει υπογραφεισών συμβάσεων ή ισοδύναμων διοικητικών εγγράφων 

(π.χ. συμφωνητικό συνεργασίας). Η τιμή του διαμορφώθηκε κατ’ αναλογία της 

μεθοδολογίας επαν-υπολογισμού του οικονομικού δείκτη (F100) του Άξονα, 
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αναλογικά με την καθυστέρηση που προέκυψε λόγω του ΠΣΚΕ και είναι της ίδιας 

βαρύτητας σε σχέση με τον αρχικά εγκεκριμένο στόχο για το 2018. Η επίτευξη του 

στόχου για το 2018 θα επιτευχθεί με δράσεις μέσω των επενδυτικών προτεραιοτήτων 

3a και 3d.      

Επίσης, η χρήση του εν λόγω ΒΣΥ: α) συνδέεται άμεσα με τους στόχους του CO04 στο 

Πλαίσιο Επίδοσης καθώς περιγράφει το τελικό στάδιο υλοποίησης των σχετικών 

πράξεων, δεδομένου ότι τα clusters έχοντας συμφωνητικά συνεργασίας με επιχειρήσεις 

δύναται να παρέχουν τις υπηρεσίες προς αυτές αμέσως μετά την ένταξη μιας πράξης, β) 

διατηρεί (σχεδόν) αμετάβλητο το ποσοστό δεικτοποίησης του συνολικού 

προϋπολογισμού του Άξονα 3 στο Πλαίσιο Επίδοσης, γ) είναι της ίδιας λογικής με το ΒΣΥ 

που χρησιμοποιείται στην περίπτωση του CO02, με διαφορετική ωστόσο διατύπωση 

καθώς αφορά μη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων.     

Επιπλέον, λόγω των δύσκολων συνθηκών που διέρχεται τα τελευταία χρόνια ο 

τραπεζικός τομέας της χώρας, κρίθηκε σκόπιμο να συσταθεί Ταμείο Επιχειρηματικότητας 

(ΤΕΠΙΧ ΙΙ) με σκοπό την διευκόλυνση της δανειοδότησης των ΜΜΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, 

το ΕΠ της Αττικής (όπως και όλα τα υπόλοιπα ΠΕΠ) προχώρησε σε εκχώρηση πόρων 

ύψους 50,0 εκ. ευρώ στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, οι οποίοι προήλθαν από ανακατανομή του αρχικού 

προγραμματισμού. Ως αποτέλεσμα, ο στόχος του CO04 για το 2023 πρέπει να 

αναπροσαρμοστεί κατάλληλα. Με βάση τη νέα κατανομή των πόρων του άξονα μεταξύ 

των επενδυτικών προτεραιοτήτων και των αντίστοιχων κωδικών παρέμβασης, η τιμή 

στόχος για το 2023 εκτιμάται σε 580 επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος για 

τη συμμετοχή περίπου 70 επιχειρήσεων π.χ. σε εκθέσεις, δίκτυα, κ.λπ. ανέρχεται σε ~1,2 

εκ.  

 

Ενέργειες ΕΥΔ ΕΠ για την Ενεργοποίηση του ΑΠ 03 

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Άξονα 03 και παρά τις 

καθυστερήσεις στη διαδικασία ορισμού ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων προέβη στις 

ακόλουθες ενέργειες: 

 Εκχώρηση πόρων 50,0 εκ. στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕκ για τη συμμετοχή στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ 

 Εκχώρηση πόρων 55,0 εκ. στις Αστικές Αρχές που υλοποιούν δράσεις ΟΧΕ-ΒΑΑ 

για την υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικότητας 

 Προετοιμασία των ενεργειών ορισμού ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων μετά τη 

σχετική νομοθετική ρύθμιση 

 Προετοιμασία σχεδίων προκήρυξης εν αναμονή του ορισμού του ΕΦΔ Κρατικών 

Ενισχύσεων στους παρακάτω τομείς: 

o Ενίσχυση δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών 

o Στοχευμένη ενίσχυση περιοχών που επλήγησαν από απρόσμενα καιρικά 

φαινόμενα 

o Ενίσχυση ΜΜΕ που ενεργοποιούνται σε στοχευμένους κλάδους της RIS. 
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ΑΠ.4. Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της 

Συμπαραγωγής και Προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις 

Αστικές Περιοχές 

 

To Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ 4 περιλαμβάνει ένα Κοινό Δείκτη Εκροών οι οποίος 

ποσοτικοποιεί το 60,00 % της Συνδρομής του ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας. 

Ειδικός Στόχος: "4.γ.1 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια 

CO32. Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων  

κτηρίων 

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Ο υπολογισμός του δείκτη CO32 στηρίζεται στις μεθοδολογικές κατευθύνσεις της 

αρμόδιας Επιτελικής Δομής του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας, 

βάσει των οποίων χρησιμοποιούνται στοιχεία που έχουν προέλθει από την ανάλυση των 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την έναρξη 

ισχύος του ΚΕΝΑΚ και αφορούν δημόσια κτήρια (με κατάταξη σε κατηγορία ενεργειακής 

απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ΄). Η τιμή του δείκτη προκύπτει με βάση τα ενεργειακά 

πιστοποιητικά που εκδίδονται πριν και μετά την ανακατασκευή.  

Προγραμματικός Υπολογισμός οροσήμου 2018 

Η εκροή εκτιμάται, βάσει της εμπειρίας της προγραμματική περιόδου 2007-2013, να είναι 

Χαμηλή, λόγω της ανωριμότητας που παρουσίαζαν οι τεχνικές μελέτες. 

Πρόταση Υπολογισμού Οροσήμου κατά την Αναθεώρηση του Ε.Π. έτους 2018. 

Σε σχέση με το δείκτη εκροών CO32 (ενεργειακή απόδοση: μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων, ενδιάμεση τιμή – στόχος: 

116.000, εκτιμώμενη επίτευξη: 0), προτείνεται αντικατάσταση του δείκτη CO32 (ορόσημο 

του 2018) με το ΒΣΥ Κ206: «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των 

έργων» με τιμή στόχο (ορόσημο) για το έτος 2018 τις 2.  

Επί του συγκεκριμένου ζητήματος επισημαίνεται ότι στο εγκεκριμένο Ε.Π. είχαν τεθεί 

σχετικά με το συγκεκριμένο δείκτη CO32 ενδιάμεσοι στόχοι για το έτος 2018 οι οποίοι 

αποδείχθηκαν λανθασμένοι (Καν. 215/2014, άρθρο 5, παρ. 6). Ο δείκτης αυτός αφορά 

δράσεις που επηρεάζονται από το πεδίο εφαρμογής της αιρεσιμότητας 4.1., για την 

ενεργειακή απόδοση. Έχοντας ως δεδομένο ότι η εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 

καθυστέρησε επί 2,5 έτη έναντι του αρχικού προγραμματισμού, υπήρξε ανάλογη 

καθυστέρηση στην υλοποίηση των σχετικών δράσεων, στοιχείο που επιβάλλει την 

επανεξέταση των οροσήμων του Πλαισίου Επίδοσης για το 2018, τα οποία κρίνονται ως 

ανεπίκαιρα, καθότι δεν υπάρχουν οι σχετικές εκροές.  
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Συνεπώς, προτείνεται η διαγραφή της τιμής-στόχου δείκτη εκροών CO32 για το 2018 και 

η προσθήκη Key Implementation Step / KIS («Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την 

υλοποίηση των έργων») σύμφωνα με τον Καν. 215/2014, άρθρο 5, παρ. 4 και παρ. 6.  

Ταυτόχρονα η τιμή του στόχου του δείκτη CO32 για το 2023 αναπροσαρμόζεται 

λαμβάνοντας υπόψη τη νέα μεθοδολογική προσέγγιση υπολογισμού του, όπως αυτή 

προσδιορίστηκε πρόσφατα (28.06.2018) από την αρμόδια Επιτελική Δομή του Υπ. 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας. Η νέα τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 

εκτιμάται σε 20.000.000,00 KWh/έτος έναντι του αρχικού προγραμματισμού των 

435.000,00 KWh/έτος.   

Ενέργειες ΕΥΔ ΕΠ για την Ενεργοποίηση του ΑΠ 04 

Εν αναμονή της έκδοσης του ΚΕΝΑΚ και των σχετικών υποστηρικτικών εργαλείων, η 

ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: 

 Εκχώρηση σε 4 Αστικές Αρχές που υλοποιούν ΟΧΕ-ΒΑΑ ποσού ύψους 24,0 εκ. 

για παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και έξυπνης διαχείρισης 

ενέργειας 

 Ένταξη ποσού ύψους 14,7 εκ. με δικαιούχου το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για την ενεργειακή 

αναβάθμιση κατοικιών (Εξοικονομώ ΙΙ) 

 Προετοιμασία σχεδίου πρόσκλησης προς όλους τους Δήμους της Περιφέρειας 

Αττικής, προϋπολογισμού 25,0 εκ  για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών 

κτηρίων  

 Προετοιμασία σχεδίου πρόσκλησης προς την ΚτΥΠ Α.Ε., προϋπολογισμού 10,0 

εκ. για δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε υφιστάμενα σχολεία αρμοδιότητας 

της ΚτΥΠ Α.Ε. 
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ΑΠ.5. Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της 

Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων 

 

To Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ 5 περιλαμβάνει ένα Κοινό Δείκτη Εκροών οι οποίος 

ποσοτικοποιεί το 94,77% της Συνδρομής του ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας. 

Ειδικός Στόχος: 5.α.1. Μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων από τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον 

CO20. Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα 

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που αφορά το πληθυσμό που 

ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα, πραγματοποιείται με βάση το μέσο μοναδιαίο 

κόστος που προκύπτει από τη σχετικά ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ που υλοποιήθηκαν στη 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο και την κατανομή πίστωσης της συγκεκριμένης 

κατηγορίας παρέμβασης του προγράμματος.  

Τα σχετικά έργα αφορούν κυρίως έργα κατασκευής δικτύων απορροής όμβριων υδάτων 

από τα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι μέσο μοναδιαίο κόστος είναι 111.713€/ 1000 

ωφελούμενους από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας.  

Στα υπό κατάρτιση Διαχειριστικά Σχέδια για τον προσδιορισμό των ευπρόσβλητων 

ζωνών προβλέπεται η πλήρης καταγραφή των πληθυσμιακών δεδομένων αλλά και της 

οικονομικής δραστηριότητας στις ευπρόσβλητες ζώνες. Η κάλυψη του πληθυσμού 

αποτελεί βασικό στοιχείο των τεχνικών δελτίων των έργων και είναι άμεση η 

παρακολούθηση τους. Η τιμή στόχος για το ορόσημο επηρεάζεται θετικά από την ύπαρξη 

phasing έργων.  

 

Προγραμματικός Υπολογισμός οροσήμου 2018 

Η τιμή στόχος για το ορόσημο επηρεάζεται θετικά από την ύπαρξη phasing έργων που 

μειώνει τον κίνδυνο αστοχίας που δημιουργούν οι μακροχρόνιες διαδικασίες για ην 

έγκριση Μελετών, Τευχών Δημοπράτησης Ανάθεση, κλπ. 

Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης και σε  σχέση με το δείκτη εκροών CO20 Πρόληψη και 

διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα, με 

ενδιάμεση τιμή – στόχο τα 280.000 άτομα, αναμένεται επίτευξη: 280.000 άτομα, ποσοστό 

100%.  
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ΑΠ.6. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 

 

To Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ 6 περιλαμβάνει τρείς Κοινούς Δείκτες Εκροών οι οποίοι 

ποσοτικοποιούν το 52,93% της Συνδρομής του ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας. 

Ειδικός Στόχος: 6.α.1. Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας για τα υγρά απόβλητα  

CO19. Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία 

λυμάτων 

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Ο υπολογισμός / εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που αφορά το πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία υγρών λυμάτων, πραγματοποιείται με βάση 

το μέσο μοναδιαίο κόστος που προκύπτει από τη σχετικά ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ που 

υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη προγραμματική περίοδο και την κατανομή πίστωσης 

της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης του προγράμματος. Τα σχετικά έργα 

αφορούν κυρίως έργα κατασκευής/ ανακατασκευής αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων, 

από τα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι μέσο μοναδιαίο κόστος είναι 388.767€/ 1.000 

ωφελούμενους από αποχετευτικά έργα.  

Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός εκφραζόμενος σε ισοδύναμα πληθυσμού ώστε να 

συνυπολογίζονται και οι περίοδοι αιχμής όπως η θερινή περίοδος που ο πληθυσμός των 

παράκτιων περιοχών σχεδόν τριπλασιάζεται αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στην 

διαστασιολόγηση του έργου κατά συνέπεια είναι απόλυτα ασφαλής η παρακολούθηση 

του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. 

Προγραμματικός Υπολογισμός οροσήμου 2018 

Η εκροή εκτιμάται, βάσει της εμπειρίας της προγραμματική περιόδου 2007-2013, να είναι 

Χαμηλή, λόγω των πολύ συχνά σημειούμενων αντιδράσεων για την χωροθέτηση των 

εγκαταστάσεων σταθμών επεξεργασίας λυμάτων και των αντλιοστασίων.   

Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ και σε σχέση με το δείκτη εκροών CO19 με 

ενδιάμεση τιμή – στόχο τα 28.000 άτομα, η προβλεπόμενη τιμή επίτευξης για το έτος 

2018 είναι 28.000 ισοδύναμα πληθυσμού. Συνεπώς η υλοποίηση του οροσήμου 

αναμένεται να επιτευχθεί. 
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Ειδικός Στόχος: 6.β.1. Επέκταση δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς που δεν έχουν 

πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό  

CO18 Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού 

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Ο υπολογισμός / εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη, που αφορά στο πληθυσμό που 

εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού, πραγματοποιείται με βάση το μέσο 

μοναδιαίο κόστος που προκύπτει από τη σχετικά ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ που 

υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη προγραμματική περίοδο και την κατανομή πίστωσης 

της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης του προγράμματος. Τα σχετικά έργα 

προέρχονται κυρίως από δράσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση 

υφιστάμενων συστημάτων ύδρευσης (τηλεχειρισμός κ.λπ.), ανάπτυξη συστημάτων 

ελέγχου διαρροών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συστήματα υδροληψίας, καθώς 

και σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού. Από τα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι 

μέσο μοναδιαίο κόστος είναι 365.992€/ 1000 ωφελούμενους από αποχετευτικά έργα.  

Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός εκφραζόμενος σε ισοδύναμα πληθυσμού ώστε να 

συνυπολογίζονται και οι περίοδοι αιχμής όπως η θερινή περίοδος που ο πληθυσμός των 

νησιωτικών και παράκτιων περιοχών σχεδόν τριπλασιάζεται αποτελεί κρίσιμη παράμετρο 

για την διαστασιολόγηση του έργου κατά συνέπεια είναι απόλυτα ασφαλής η 

παρακολούθηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. 

Προγραμματικός Υπολογισμός οροσήμου 2018 

Η εκροή εκτιμάται, βάσει της εμπειρίας της προγραμματική περιόδου 2007-2013, να είναι 

χαμηλή, λόγω των χρόνων - διαδικασιών για την υλοποίηση έργων υποδομών όπως οι: 

Μελέτες. Εγκρίσεις, Προκήρυξη, Ανάθεση, αλλα και της αδυναμίας των τελικών 

δικαιούχων και ιδιαίτερα των ΟΤΑ.  

Σε σχέση με το δείκτη εκροών CO18 και με βάση τα στοιχεία υλοποίησης, αναμένεται 

επίτευξη: 40.000 άτομα, καθώς καλύπτεται από το έργο ύδρευσης της Αίγινας, το οποίο 

εξυπηρετεί πληθυσμό περί τις 40.000 άτομα και έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συνεπώς η 

υλοποίηση του οροσήμου αναμένεται να επιτευχθεί. 

 

Ειδικός Στόχος: "6.γ.1. Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού – τουρισμού μητροπολιτικής 

εμβέλειας  

CO9. Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Η τιμή στόχος του δείκτη αφορά πιο συγκεκριμένα την εκτίμηση των επισκέψεων / έτος 

που θα δημιουργηθούν από την χρηματοδότηση των έργων του ΠΕΠ Ο δείκτης 

παρακολουθείται με βάση τα δεδομένα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και 
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Αρχαιολογικών Χώρων που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ σε μηνιαία βάση. Η έρευνα της κίνησης 

Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων παράγει αποτελέσµατα από το έτος 1970, µε 

συγκέντρωση από το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (TAΠΑ) του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού των στοιχείων που αναφέρονται στον αριθμό των 

επισκεπτών και στις εισπράξεις από τα διατεθέντα εισιτήρια στα Μουσεία και τους 

Αρχαιολογικούς χώρους.  

Στο πλαίσιο της 3ης Αναθεώρησης, έγινε προσαρμογή της τιμής στόχου του δείκτη 
εκροών CO09 «Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών» από 120.000 επισκέψεις κατ’ έτος σε 136.000 επισκέψεις. Ο υπολογισμός 
της νέας τιμής στόχου προκύπτει από την τιμή στόχο των ενταγμένων έργων, που έχει 
προταθεί από τους δικαιούχους. 

Προγραμματικός Υπολογισμός οροσήμου 2018 

Η εκροή εκτιμάται, βάσει της εμπειρίας της προγραμματική περιόδου 2007-2013, να είναι 

χαμηλή, λόγω του ιδιαίτερα αργού ρυθμού υλοποίησης έργων σε μνημεία και 

αρχαιολογικούς χώρους.  

 

Πρόταση Υπολογισμού Οροσήμου κατά την Αναθεώρηση του Ε.Π. έτους 2018. 

Η ενδιάμεση τιμή – στόχος, για το 2018, του δείκτη εκροών CO09: «Αειφόρος Τουρισμός: 

Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών» (50.000 άτομα), 

είχε τεθεί λαμβάνοντας υπόψη το τμηματοποιημένο / phasing έργο της Πινακοθήκης 

καθώς και νέα έργα πολιτισμού. Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η επαλήθευση του 

στόχου, ο οποίος εκτιμάται από τους δικαιούχους κατά την ένταξη της πράξης, 

πραγματοποιείται ένα (1) έτος μετά την ολοκλήρωση της κάθε πράξης (σύμφωνα με τον 

ορισμό της ΕΕ για τον εν λόγω δείκτη), ο δείκτης CO09 κρίνεται «ακατάλληλος» για τη 

μέτρηση της επίδοσης του ΕΠ για το 2018. Η επίτευξη του στόχου για το 2018 έχει 

επηρεαστεί καθοριστικά και από εξωγενείς παράγοντες, που δεν ήταν εφικτό να 

προβλεφθούν από τη ΔΑ κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ:  

(α)  την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης όλων των δημόσιων συμβάσεων (Ν. 

4412/2016) το καλοκαίρι του 2016 και τις επιμέρους τροποποιήσεις αυτού έως την 

πλήρη εφαρμογή του, γεγονός που καθυστέρησε σημαντικά την ενεργοποίηση 

υλοποίησης (δημοπράτηση) νέων έργων στον τομέα του Πολιτισμού 

(β)  την εφαρμογή των capital controls εντός του 2015 που δεν επέτρεψαν την άμεση 

ενεργοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος για την ολοκλήρωση του 

έργου της Εθνικής Πινακοθήκης, 

 

Με βάση τα παραπάνω, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης προτείνεται η αντικατάσταση του 

δείκτη CO09 (ορόσημο του 2018) με το ΒΣΥ Κ332: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις» με 

τιμή στόχο για το 2018 τις 5 συμβάσεις. Το συγκεκριμένο ΒΣΥ αντανακλά σαφώς την 

πρόοδο υλοποίησης των έργων καθώς συνδέεται άμεσα με τη μεθοδολογία 
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προσδιορισμού της τιμής – στόχου του δείκτη για το 2023 και μπορεί να αποτυπώσει την 

πρόοδο των πιστοποιημένων δαπανών (πληρωμές).  

Ειδικότερα, στον Α.Π. 06 ο αριθμός των αναμενόμενων υπογεγραμμένων συμβάσεων 

του ΒΣΥ θα αντιστοιχεί στο 16,61% του συνολικού προϋπολογισμού που έχει 

κατανεμηθεί στον σχετικό τομέα παρέμβασης (Κωδικός: 094) ενώ οι πιστοποιημένες 

δαπάνες αυτών των συμβάσεων (ποσοστό απορρόφησης σε επίπεδο πληρωμών) 

εκτιμάται ότι θα ξεπερνούν το 75% του συνολικού προϋπολογισμού τους.  

Οι συμβάσεις και οι πιστοποιημένες δαπάνες αφορούν τις πράξεις (κωδικός MIS) 

5001591, 5010839, 5002725, 5002741, 5003652. Η τιμή του στόχου για το 2023 

παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 120.000 επισκέψεις / έτος).   
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"ΑΠ.7. Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών 

Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής 

 

To Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ 7 περιλαμβάνει ένα Ειδικό και ένα Κοινό Δείκτη Εκροών οι 

οποίοι ποσοτικοποιούν το 90% της Συνδρομής του ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας. 

Για την παρακολούθηση του πλαισίου επίδοσης, οι δείκτες «Τ3275. Θέσεις ελιμενισμού 

που δημιουργούνται» και «CO15. Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ 

και μετρό» αντιστοιχίζονται στο Κύριο Στάδιο Υλοποίησης «Αριθμός Ενταγμένων 

Έργων» 

 

Ειδικός Στόχος: 7.α.1 Αναβάθμιση του ρόλου του Πειραιά στο σύστημα λιμένων 

κρουαζιέρας της Νοτιανατολικής Μεσογείου   

Τ3275. Θέσεις ελλιμενισμού που δημιουργούνται  

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Αφορά υποδομές κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά και αφορά στη δημιουργία δύο (2) 

θέσεων ελλιμενισμού. Το έργο παρουσιάζει υψηλή ωριμότητα και έχει λάβει έγκριση από 

τον Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμός (Αριθμός απόφασης Κρατική ενίσχυση SA. 35418 

(2012/N) – Επέκταση Λιμένα Πειραιά – Ελλάδα Βρυξέλλες C(2013) 3997 final. Η 

περίοδος ολοκλήρωσης του έργου εκτιμάται σε 30 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης.   

Προγραμματικός Υπολογισμός οροσήμου 2018 

Για τον εξεταζόμενο δείκτη εκροών επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ως ορόσημο «βασικό 

στάδιο υλοποίησης» λόγω του ύψους του Προϋπολογισμού του έργου και της αρνητικής 

εμπειρίας που υπάρχει στην χώρα από την συνήθη πρακτική της υποβολής ενστάσεων 

κατά την φάση της επιλογής του αναδόχου.   

Σε σχέση με το δείκτη Τ3275 (Θέσεις ελιμενισμού που δημιουργούνται), με ορόσημο για 

το 2018 το ΒΣΥ Τ3373 (Ενταγμένα Έργα) το 1 έργο και με βάση τα στοιχεία εφαρμογής η 

υλοποίηση του οροσήμου αναμένεται να επιτευχθεί. 

 

Στόχος: "7.γ.1 Επέκταση των βιώσιμων και (ΤΡΑΜ) στην Αττική 

CO15. Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό 

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Ο υπολογισμός / εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη συνολικό ο μήκος νέων ή 

βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό, αφορά τη γραμμή επέκτασης μήκους 5,6 χλμ ττου 

ΤΡΑΜ δυτικά προς τον Πειραιά που αποτελεί phasing έργο από το ΠΕΠ Αττικής 2007-
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13). Στον προϋπολογισμό του έργου προβλέπεται και η προμήθεια συρμών. Τα στοιχεία 

παρέχονται από το Τμήμα Σχεδιασμού Μεταφορών της Αττικό Μετρό ΑΕ.  

Προγραμματικός Υπολογισμός οροσήμου 2018 

Για τον εξεταζόμενο δείκτη εκροών θα χρησιμοποιηθεί ως ορόσημο «βασικό στάδιο 

υλοποίησης» λόγω της πολύ βραδείας υλοποίησης που παρουσιάζει το έργο του Τραμ 

Πειραιά αλλά και λόγω του ότι για να καταστεί πλήρως λειτουργικό θα απαιτηθεί και η 

προμήθεια των συρμών, η οποία δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως 31.12.2018.   

Σε σχέση με το δείκτη CO15 (Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων 

γραμμών τραμ και μετρό), με ορόσημο για το 2018 το ΒΣΥ Τ3374 (Ενταγμένα Έργα): 1 

έργο και με βάση τα στοιχεία εφαρμογής, η υλοποίηση του οροσήμου έχει επιτευχθεί. 

Σε σχέση με τον δείκτη Τ3275 (θέσεις ελλιμενισμού) με ορόσημο για το 2018 το ΒΣΥ 

Τ3373 (ενταγμένα έργα): 1 έργο, και με βάση εκτιμήσεις της ΔΑ, η υλοποίηση του 

οροσήμου αναμένεται να επιτευχθεί.  
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ΑΠ.8. Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του 

Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης 

 

To Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ 8 περιλαμβάνει ένα νέο Ειδικό Δείκτη Εκροών, ο οποίος 

ποσοτικοποιεί το 52% της Συνδρομής του ΕΚΤ στον Άξονα Προτεραιότητας. 

Ειδικός Στόχος: 8.iii.1 Βελτίωση της απασχόλησης, μέσω της ίδρυσης Επιχειρήσεων, 

ιδίως στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης  

11304. Υποστηριζόμενα σχέδια για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Ο υπολογισμός / εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη προσδιορίστηκε με μέσο 

μοναδιαίο κόστος: €25.000,00 (λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία εφαρμογής των 

Προγραμμάτων του ΟΑΕΔ Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες & Νέοι Επιστήμονες που 

υλοποιήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013). 

Προγραμματικός Υπολογισμός οροσήμου 2018 

Η τιμή του οροσήμου προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το μέσο χρόνο ολοκλήρωσης 

των επιχειρησιακών σχεδίων.  

Δεν αναμένεται επίτευξη του στόχου εντός του 2018.   

Στο πλαίσιο της 3ης αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με την 

παραπάνω μεθοδολογία, και δεδομένης της μεταβολής του προϋπολογισμού της 

αντίστοιχης Κατηγορίας Παρέμβασης (104) η νέα τιμή στόχος για το 2023 διαμορφώνεται 

στα 425 υποστηριζόμενα σχέδια. 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

 

 24 

ΑΠ.9. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και 

Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής  

 

To Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ 9 περιλαμβάνει δύο (2) Ειδικούς Δείκτες Εκροών οι οποίοι 

ποσοτικοποιούν περίπου το 51,13% της Συνδρομής του ΕΚΤ στον Άξονα 

Προτεραιότητας. 

Ειδικός Στόχος: 9.i.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που 

βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό, με έμφαση σε άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε 

νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό  

& 

Ειδικός Στόχος: 9.iii.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που 

πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη της φροντίδας 

ΑμεΑ  

 

10501. Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων 

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα από την 

υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το 

σχολικό έτος 2015-2016, μέσω της οποίας χρηματοδοτείται η παροχή, σε ωφελούμενα 

άτομα, θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ σε 

αντίστοιχες Δομές (βρεφονηπιακούς σταθμούς). Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται 

από τον Δικαιούχο προς το ωφελούμενο άτομο μέσω «εντολής τοποθέτησης» του 

παιδιού, σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες που περιγράφονται και εξειδικεύονται σε 

σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δικαιούχου.  

Προγραμματικός Υπολογισμός οροσήμου 2018 

Η τιμή του οροσήμου προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης της 

δράσης «Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 

2015-2016, του περιορισμένου χρόνου που απαιτείται για την επιλογή των δικαιούχων 

αλλά και την ετήσια έκδοση προκηρύξεων τα αποτελέσματα από την υλοποίηση της.  

Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9i σε σχέση με το  δείκτη εκροών 10501: Άτομα που 

αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων, με ενδιάμεση τιμή – στόχο: 

21.000 και με βάση τα στοιχεία υλοποίησης  αναμένεται επίτευξη: 21.000, ποσοστό 

100%. 

 

Ειδικός Στόχος: 9.ii.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε 

ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες  

& 
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Ειδικός Στόχος: 9.iii.2 Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 

εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία 

ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)  

& 

Ειδικός Στόχος: 9.iv.2 Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων 

σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες  

 

05502. Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Η τιμή στόχου προσδιορίζεται από τον αναμενόμενο αριθμό των ενταγμένων δομών 

[Κέντρα Κοινότητας, ΚΔΗΦ, Δομές παροχής βασικών αγαθών (Κοινωνικά παντοπωλεία, 

φαρμακεία, συσσίτια, δομές για Ρομά), Δομές αστέγων (υπνωτήρια και κέντρα ημέρας), 

Δομές κακοποιημένων γυναικών (ξενώνες και συμβουλευτικά κέντρα), ΚΗΦΗ, ΣΥΔ] που 

θα συγχρηματοδοτηθούν από τις συγκεκριμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες και 

Ειδικούς Στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΕΠ.  

Προγραμματικός Υπολογισμός οροσήμου 2018 

Η τιμή του οροσήμου προσδιορίζεται από την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων 

πράξεων στις συγκεκριμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς Στόχους του 

Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΕΠ.  

Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii και σε σχέση με το  δείκτη εκροών 5502: Αριθμός 

υποστηριζόμενων δομών, με ενδιάμεση τιμή – στόχο: 140, βάσει των στοιχείων 

υλοποίησης αναμένεται επίτευξη: 140, ποσοστό 100%. 
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ΑΠ.10. Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και 

Υποδομών Υγείας – Στήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 

To Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ 10 περιλαμβάνει ένα Κοινό και ένα Ειδικό Δείκτη Εκροών οι 

οποίοι ποσοτικοποιούν το 70% της Συνδρομής του ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας. 

Ειδικός Στόχος: 9.α.1 Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης 

και της πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης των 

αντίστοιχων Υποδομών σε υποβαθισμένες περιοχές 

 

CO35. Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που 

ενισχύονται 

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που αφορά στη δυναμικότητα των 

υποδομών παιδικής φροντίδας που ενισχύονται, πραγματοποιείται με βάση το μέσο 

μοναδιαίο κόστος που προκύπτει από τη σχετικά ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ που 

υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη προγραμματική περίοδο και την κατανομή πίστωσης 

της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης του προγράμματος. Τα σχετικά έργα 

αφορούν κυρίως έργα υποδομών φροντίδας παιδιών, από τα διαθέσιμα στοιχεία 

εκτιμάται ότι μέσο μοναδιαίο κόστος είναι 3.253.267€/ 100 ωφελούμενους από έργα 

υποδομών φροντίδας παιδιών.  

Προγραμματικός Υπολογισμός οροσήμου 2018 

O υπολογισμός του οροσήμου βασίζεται στους ρυθμούς υλοποίησης των σχετικών 

έργων  

 

Πρόταση Υπολογισμού Οροσήμου κατά την Αναθεώρηση του Ε.Π. έτους 2018 

Σε σχέση με το δείκτη εκροών C035 (Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα 

ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης) ως ορόσημο, προτείνεται 

αντικατάσταση του δείκτη με το ΒΣΥ Κ333: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις», με τιμή στόχο 

για το 2018 τις 2 συμβάσεις. Το συγκεκριμένο ΒΣΥ αντανακλά σαφώς την πρόοδο 

υλοποίησης των έργων καθώς συνδέεται άμεσα με τη μεθοδολογία προσδιορισμού της 

τιμής – στόχου του δείκτη εκροών για το 2023. Η αντικατάσταση του δείκτη πλαισίου 

οφείλεται στην αδυναμία της ΔΑ για την έκδοση νέας πρόσκλησης, εν αναμονή της 

έκδοσης νέων προδιαγραφών καταλληλότητας, που εκδόθηκαν τελικά τον Σεπτέμβριο 

του 2017. 

Ειδικότερα, στον Α.Π. 10 ο αριθμός των αναμενόμενων υπογεγραμμένων συμβάσεων 

του ΒΣΥ θα αντιστοιχεί στο 21,23% του συνολικού προϋπολογισμού που έχει 

κατανεμηθεί στον σχετικό τομέα παρέμβασης (Κωδικός: 052) ενώ οι πιστοποιημένες 
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δαπάνες αυτών των συμβάσεων (ποσοστό απορρόφησης σε επίπεδο πληρωμών) 

εκτιμάται ότι θα ξεπερνούν το 90% του συνολικού προϋπολογισμού τους. Οι συμβάσεις 

και οι πιστοποιημένες δαπάνες αφορούν στις πράξεις (κωδικός MIS) 5002256, 5002893. 

Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 450 άτομα). 

 

Τ3305. Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών  

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που αφορά τη δυναμικότητα  

άλλων κοινωνικών υποδομών, όπως τα Κέντρα Φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο, Κέντρα 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα υποδοχής αστέγων κλπ, που ενισχύονται. Ο 

υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση το μέσο μοναδιαίο κόστος που προκύπτει από 

τα σχετικά ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ που υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο και την κατανομή πίστωσης της συγκεκριμένης κατηγορίας 

παρέμβασης του προγράμματος. Τα σχετικά έργα αφορούν κυρίως έργα από άλλες 

κοινωνικές υποδομές, από τα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι μέσο μοναδιαίο κόστος 

είναι 1.597.058€/ 100 ωφελούμενους από έργα άλλων κοινωνικών υποδομών. Στον 

δείκτη συνυπολογίζεται και phasing έργο  

Προγραμματικός Υπολογισμός οροσήμου 2018 

O υπολογισμός του οροσήμου βασίζεται στους ρυθμούς υλοποίησης των σχετικών 

έργων  

Πρόταση Υπολογισμού Οροσήμου κατά την Αναθεώρηση του Ε.Π. έτους 2018 

Σε σχέση με το δείκτη εκροών Τ3305 (Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα 

ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης, με ενδιάμεση τιμή – στόχο: 

500 φυσικά πρόσωπα), και λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή της πολιτικής που δεν 

προβλέπει πλέον τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προτείνεται η 

αντικατάσταση του δείκτη με το δείκτη εκροών C036 (Υγεία: πληθυσμός που καλύπτεται 

από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας) με ορόσημο για το 2018 το ΒΣΥ Κ334: 

«Υπογεγραμμένες Συμβάσεις», με τιμή στόχο για το 2018 τις 3 συμβάσεις. Το 

συγκεκριμένο ΒΣΥ αντανακλά σαφώς την πρόοδο υλοποίησης των έργων καθώς 

συνδέεται άμεσα με τη μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής – στόχου του δείκτη 

εκροών για το 2023.  

Ειδικότερα, στον Α.Π. 10 ο αριθμός των αναμενόμενων υπογεγραμμένων συμβάσεων 

του ΒΣΥ θα αντιστοιχεί στο 21,77% του συνολικού προϋπολογισμού που έχει 

κατανεμηθεί στον σχετικό τομέα παρέμβασης (Κωδικός: 053) ενώ οι πιστοποιημένες 

δαπάνες αυτών των συμβάσεων (ποσοστό απορρόφησης σε επίπεδο πληρωμών) 

εκτιμάται ότι θα ανέλθουν άνω του 10% του συνολικού προϋπολογισμού τους. Οι 

συμβάσεις και οι πιστοποιημένες δαπάνες αφορούν στις πράξεις (κωδικός MIS) 

5009758, 5009794, 5008051. 
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Επιπλέον, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ όσον αφορά στην ομογενοποίηση των 

δεικτών, ο Τ3305 προτείνεται να αντικατασταθεί με τον ομογενοποιημένο δείκτη SO031 

«Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται». 

Η προτεινόμενη αλλαγή είναι απόρροια αφενός της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε 

στην επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών, για την κατασκευή των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, η οποία ολοκληρώθηκε στις 29.09.2017, και 

αφετέρου της αλλαγής στην εθνική πολιτική / στρατηγική αναφορικά με τα ανοιχτά κέντρα 

φιλοξενίας αιτούντων άσυλο (η υλοποίηση των οποίων πλέον δεν προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί). 

Παράλληλα, η τιμή-στόχος του δείκτη εκροών C036 αναπροσαρμόζεται για το 2023 από 

150.000 σε 3.828.434 άτομα, που είναι ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας Αττικής, 

βάσει της απογραφής του 2011, λόγω του ότι ενισχύεται η χρηματοδοτική βαρύτητα των 

δράσεων του Τομέα της Υγείας, καλύπτοντας πλέον τόσο την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας (όπως προέβλεπε ο αρχικός προγραμματισμός) όσο και τη Δευτεροβάθμια & 

Τριτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας. Ταυτόχρονα, επειδή απομειώνεται η χρηματοδοτική 

βαρύτητα των δράσεων που αφορούν στις άλλες κοινωνικές υποδομές, κυρίως λόγω των 

μεταβολών της Εθνικής πολιτικής για τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο, 

η δημιουργία των οποίων δε θα πραγματοποιηθεί, αναπροσαρμόζεται σε χαμηλότερο 

επίπεδο (1.200 φυσικά πρόσωπα έναντι του αρχικού προγραμματισμού των 2.000) και η 

τιμή στόχος του σχετικού δείκτη εκροών για το 2023.  

 

Ενέργειες ΕΥΔ ΕΠ για την Ενεργοποίηση του ΑΠ 10 

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Άξονα 10, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής προέβη στις 

ακόλουθες ενέργειες: 

 Πλήρης ενεργοποίηση των δράσεων υγείας μέσω χρηματοδότησης: των 

ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ (υπό δημοπράτηση), του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου 

(σύμβαση), του εξοπλισμού πρωτοβάθμιας υγείας (υπό δημοπράτηση) και του 

εξοπλισμού νοσοκομείων (πρόσκληση) 

 Μετά την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για τις προδιαγραφές 

των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (09/2017), η ΕΥΔ ΕΠ προχώρησε σε έκδοση 

σχετικής πρόσκλησης (12/2017) και έχουν εκδοθεί τέσσερις (4) αποφάσεις 

ένταξης 

 Εκχώρηση πόρων ύψους 22,0 3κ. σε 4 Αστικές Αρχές που υλοποιούν 

Στρατηγικές ΟΧΕ-ΒΑΑ, με αντικείμενο τη χρηματοδότηση κοινωνικών υποδομών 

που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη. 
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ΑΠ.11. Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευση 

 

To Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ 11 περιλαμβάνει ένα Κοινό Δείκτη Εκροών ο οποίος 

ποσοτικοποιεί το 75% της Συνδρομής του ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας. 

Ειδικός Στόχος: 10.α.1. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της 

Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική 

CO35. Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που 

ενισχύονται 

Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Ο υπολογισμός / εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη, που αφορά στη δυναμικότητα 

των υποδομών εκπαίδευσης που ενισχύονται, πραγματοποιείται με βάση το μέσο 

μοναδιαίο κόστος που προκύπτει από τη σχετικά ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ που 

υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη προγραμματική περίοδο και την κατανομή πίστωσης 

της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης του προγράμματος. Τα σχετικά έργα 

αφορούν κυρίως έργα υποδομών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

από τα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι μέσο μοναδιαίο κόστος είναι 1.996.323€/ 100 

ωφελούμενους μαθητές.  

Προγραμματικός Υπολογισμός οροσήμου 2018 

O υπολογισμός του οροσήμου βασίζεται στους ρυθμούς υλοποίησης των σχετικών 

έργων,  

Πρόταση Υπολογισμού Οροσήμου κατά την Αναθεώρηση του Ε.Π. έτους 2018. 

Σε σχέση με το δείκτη εκροών CO35 (Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα 

ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης, με ενδιάμεση τιμή – στόχο: 

170 άτομα, προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη με ΒΣΥ Κ335: «Υπογεγραμμένες 

Συμβάσεις», με τιμή στόχο για το 2018 τις 6 συμβάσεις. Το συγκεκριμένο ΒΣΥ αντανακλά 

σαφώς την πρόοδο υλοποίησης των έργων καθώς συνδέεται άμεσα με τη μεθοδολογία 

προσδιορισμού της τιμής – στόχου του δείκτη εκροών για το 2023.  

Ειδικότερα, στον Α.Π. 11 ο αριθμός των αναμενόμενων υπογεγραμμένων συμβάσεων 

του ΒΣΥ θα αντιστοιχεί στο 27,04% του συνολικού προϋπολογισμού που έχει 

κατανεμηθεί στον σχετικό τομέα παρέμβασης (Κωδικός: 051) ενώ οι πιστοποιημένες 

δαπάνες αυτών των συμβάσεων (ποσοστό απορρόφησης σε επίπεδο πληρωμών) 

εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ~48% του συνολικού προϋπολογισμού τους. Οι συμβάσεις 

και οι πιστοποιημένες δαπάνες αφορούν στις πράξεις (κωδικός MIS) 5000833, 5000857, 

5003201, 5003843, 5000730. 

Η προτεινόμενη αλλαγή είναι απόρροια εξωγενών παραγόντων που δεν ήταν εφικτό να 

προβλεφθούν κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ, με κυριότερη την αλλαγή του θεσμικού 
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πλαισίου υλοποίησης όλων των δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/08.2116) και των 

επιμέρους τροποποιήσεων που απαιτήθηκαν για την πλήρη εφαρμογή του.  

Ειδικότερα, κατά την αρχική υποβολή του ΕΠ η ΔΑ εκτίμησε ότι έως το τέλος του 2018 θα 

ήταν πλήρως ολοκληρωμένα 5 έργα που θα κάλυπταν την ενδιάμεση τιμή – στόχο των 

750 ωφελούμενων, έχοντας υπόψη το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα ενεργειών:  

- έκδοση πρόσκλησης: 2
ο
 εξάμηνο του 2015,  

- αποφάσεις ένταξης: 1
ο
 εξάμηνο του 2016,  

- προεγκρίσεις δημοπράτησης: 2
ο
 εξάμηνο του 2016 

- υπογραφή συμβάσεων: 3
ο
 τρίμηνο του 2016 έως 1

ο
 τρίμηνο του 2017 

- υλοποίηση: από το 2
ο
 τρίμηνο του 2017 έως το τέλος του 2018 

Παρά το γεγονός ότι η ΔΑ τήρησε το παραπάνω χρονοδιάγραμμα όσον αφορά στην 

έκδοση της σχετικής πρόσκλησης και προχώρησε εντός του 2016 σε 5 αποφάσεις 

ένταξης έργων, η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των αναθέσεων προκάλεσε σοβαρές 

χρονο-καθυστερήσεις στην έκδοση των προεγκρίσεων δημοπράτησης των έργων καθώς 

ο δικαιούχος των έργων (ΚτΥπ Α.Ε.) έπρεπε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου 

νόμου. Αυτές οι προεγκρίσεις εκδόθηκαν τελικά μεταξύ 2017 – 2018, επηρεάζοντας την 

επίτευξη της ενδιάμεσης τιμής – στόχο του δείκτη εκροών.  

Επιπλέον, η τιμή-στόχος του δείκτη για το έτος 2023 αναπροσαρμόζεται σε 3.000 άτομα, 

λόγω του ότι ενισχύεται χρηματοδοτικά ο κωδικός του τομέα παρέμβασης που σχετίζεται 

με τις συγκεκριμένες δράσεις. 

 

Ενέργειες ΕΥΔ ΕΠ για την Ενεργοποίηση του ΑΠ 11 

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Άξονα 11, προέβη στις 

ακόλουθες ενέργειες: 

 Έκδοση πρόσκλησης προς την ΚτΥπ Α.Ε. (12/2015) ύψους 50,0 εκ. για τη 

δημιουργία ή επέκταση νέων σχολείων. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 11 έργα 

συνολικού προϋπολογισμού 46,0 εκ.  

 Εκδόθηκε πρόσκληση (03/2018) για τη χρηματοδότηση εξοπλισμού σε 

εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, ύψους 8,8 εκ.  

 Είναι σε διαδικασία εξειδίκευσης οι προτάσεις της Επιτελικής Δομής του Υπ. 

Παιδείας για χρηματοδότηση εξοπλισμού σε υφιστάμενα σχολεία της Περιφέρειας 

Αττικής 

 Ολοκληρώθηκε η εκχώρηση πόρων ύψους 6,6 εκ. προς τις 4 Αστικές Αρχές που 

υλοποιούν Στρατηγικές ΟΧΕ-ΒΑΑ για δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  22::  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣ  ((ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ))  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΡΡΟΟΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟΥΥ  

ΕΕΠΠΙΙΔΔΟΟΣΣΕΕΩΩΝΝ    

Α. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ  

To Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής 2014 - 2020» προσδιορίζει 

αποθεματικό επίδοσης στο επίπεδο των Αξόνων Προτεραιότητας, με εξαίρεση τους 

άξονες που αφορούν αποκλειστικά σε Τεχνική Συνδρομή (Άρθρο 22 παράγρ. 1 του Καν. 

1303/2013). 

Η επιλογή των δεικτών για το Πλαίσιο Επιδόσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

γίνεται με τρόπο ώστε: 

 Να εκφράζει τη στρατηγική στόχευση και την εστίαση του Προγράμματος καθώς 

οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης είναι αντιπροσωπευτικοί του οράματος και της 

στόχευσης κάθε Αξονα Προτεραιότητας. 

 

 Να ενσωματώνει την εμπειρία από τις επιδόσεις κατά την προγραμματική 

περίοδο 2007-2013 τόσο όσον αφορά τις μοναδιαίες τιμές όσο και τον 

απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης - ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων. 

 

 Να είναι δυνατή η παρακολούθηση των επιδόσεων με βάση τις δομές του 

συστήματος παρακολούθησης για συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων 

δεδομένων, όπως αυτές θα αναπροσαρμοσθούν στις ανάγκες της νέας 

προγραμματικής περιόδου, ώστε να καλυφθούν οι ειδικότερες απαιτήσεις του 

προγραμματισμού (ενσωμάτωση συστήματος Κοινών Δεικτών, προσανατολισμός 

προς τα αποτελέσματα, ανάγκη διακριτής παρακολούθησης ορισμένων 

κατηγοριών παρεμβάσεων, κλπ).  

 

Για την επιλογή των δεικτών με τους οποίους γίνεται η παρακολούθηση του 

αποθεματικού επίδοσης ελήφθησαν υπόψη καταρχήν οι κοινοί δείκτες εκροών που 

χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προγραμματισμού και 

επελέγησαν κατάλληλοι δείκτες οι οποίοι ποσοτικοποιούν ικανό τμήμα των 

χρηματοδοτικών πόρων κάθε άξονα προτεραιότητας. Παράλληλα, ελήφθη μέριμνα ώστε 

το Πλαίσιο Επίδοσης: 

 

 Να περιλαμβάνει κατάλληλα Κύρια Στάδια Υλοποίησης (Key Implementation 

Steps) ως συμπληρωματικό στοιχείο των δεικτών εκροών, σε όσες περιπτώσεις 

αυτό κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη παρακολούθηση του Πλαισίου 

Επίδοσης, αλλά και τη διευκόλυνση της εφαρμογής. 
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 Να περιλαμβάνει τη χρήση κατάλληλων χρηματοοικονομικών δείκτων, σε όσες 

περιπτώσεις αυτό επιβάλλεται από τα δεδομένα του προγραμματισμού και της 

υλοποίησης (όπως στην περίπτωση του Αξονα Προτεραιότητας 6 «Βιώσιμη 

Αστική Ανάπτυξη). 

Επιπλέον, το Πλαίσιο Επίδοσης διαμορφώνεται στη βάση των σχετικών Κατευθυντήριων 

Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ τόσο τα ορόσημα όσο και οι στόχοι του 

Πλαισίου Επίδοσης προσδιορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 

Κοινών Διατάξεων (Καν. (ΕΕ) 1303/2014), ώστε να είναι ρεαλιστικοί, εφικτοί, σχετικοί, 

συνεπείς με τη φύση και χαρακτήρα των ειδικών στόχων και προτεραιοτήτων, διαφανείς 

και επαληθεύσιμοι.  

Επίσης λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη ώστε στο Πλαίσιο Επίδοσης να περιλαμβάνεται όσο 

το δυνατόν μικρότερος αριθμός δεικτών ανά Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι όμως 

καλύπτουν επαρκής τις προτεραιότητες του Προγραμματισμού. 

Η παρακολούθηση του συστήματος των δεικτών που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο 

Επίδοσης συνδέεται άρρηκτα με την λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος και ευρύτερα με τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης των 

παρεμβάσεων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

Το Αποθεματικό Επίδοσης ορίζεται σε 6,14% της συνολικής Κοινοτικής Συνδρομής στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κατανέμεται σε όλους του Άξονες Προτεραιότητας 

συνυπολογιζόμενης εκείνων που αφορούν σε Τεχνική Συνδρομή, όπως ορίζεται από το 

Άρθρο 22, παρ. 1 του Κανονισμού Γενικών Διατάξεων. 

Ο Π/Υ των Παρεμβάσεων που συνεισφέρουν στην υλοποίηση των δεικτών είναι 

μεγαλύτερος του 50%.   
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Πίνακας 1: Πίνακας Δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης 

Άξονας Προτεραιότητας Ειδικοί Στόχοι (που 

αντιστοιχούν στην 

επενδυτική 

προτεραιότητα) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες 

Εκροών 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο για 

το 2018 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 

ΑΠ.1. Ενίσχυση των 

Μηχανισμών και των 

Επενδύσεων των ΜΜΕ 

της Περιφέρειας Αττικής 

στην Έρευνα και την 

Καινοτομία – Προώθηση 

της «ευφυούς 

εξειδίκευσης» 

1.β.1. Αύξηση των δαπανών 

των επιχειρήσεων για 

έρευνα, τεχνολογική 

ανάπτυξη και καινοτομία  

CO26. Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα. 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων 

που συνεργάζονται με 

ερευνητικά ιδρύματα σε έργα Ε 

& Α. Τουλάχιστον μία 

επιχείρηση και ένα ίδρυμα 

έρευνας συμμετέχει στο έργο. 

Ένας ή περισσότεροι των 

συνεργαζόμενων μερών 

(ερευνητικό ίδρυμα ή 

επιχείρηση) θα μπορεί να λάβει 

την υποστήριξη. Το πλαίσιο των 

συνεργασιών μπορεί να αφορά 

νέες ή υφιστάμενες δομές. Η 

συνεργασία θα πρέπει να 

διαρκέσει τουλάχιστον για όλη 

τη διάρκεια του έργου. 

Αριθμός 

Χρησιμοποιείται 

βασικό στάδιο 

υλοποίησης  

250 Ετήσια 

ΑΠ.2. Διάδοση και 

Ανάπτυξη Καινοτόμων 

Προϊόντων και 

Υπηρεσιών των ΜΜΕ με 

τη χρήση ΤΠΕ 

2.γ.1 Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στους τομείς των 

μεταφορών, του πολιτισμού 

και της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης  

Τ3225. Εφαρμογές ΤΠΕ 

στις αστικές μεταφορές 

Το έργο του εκσυγχρονισμού 

του συστήματος έκδοσης και 

διαχείρισης εισιτηρίων στις 

αστικές συγκοινωνίες της 

ευρύτερης μητροπολιτικής 

περιοχής της Αθήνας ("Ενιαίο 

Αυτόματο Σύστημα Συλλογής 

Κομίστρου" / e-ticket) 

Αριθμός 

Χρησιμοποιείται  

βασικό στάδιο 

υλοποίησης 

1 Ετήσια 

ΑΠ.3. Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και 

της εξωστρέφειας των 

ΜΜΕ – Βελτίωση της 

ελκυστικότητας της 

Περιφέρειας Αττικής για 

προσέλκυση 

3.α.1. Αύξηση του αριθμού 

των επιχειρήσεων σε τομείς 

υψηλής προστιθέμενης αξίας 

(Στρατηγική RIS) 

CO04. Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη και δεν 

συνεπάγεται την άμεση 

οικονομική ενίσχυση των 

επιχειρήσεων (αφορά 

υπηρεσίες καθοδήγησης, 

συμβουλευτικές, κλπ). Τα 

Επιχειρήσεις 

Χρησιμοποιείται  

βασικό στάδιο 

υλοποίησης 

270 Ετήσια 
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Άξονας Προτεραιότητας Ειδικοί Στόχοι (που 

αντιστοιχούν στην 

επενδυτική 

προτεραιότητα) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες 

Εκροών 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο για 

το 2018 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 

Επενδύσεων και 

προαγωγή της 

Καινοτόμου 

Επιχειρηματικότητας 

επιχειρηματικά κεφάλαια 

(venture capital) θεωρούνται ως 

οικονομική ενίσχυση. 

3.α.1. Αύξηση του αριθμού 

των επιχειρήσεων σε τομείς 

υψηλής προστιθέμενης αξίας 

(Στρατηγική RIS) 

CO02. Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη σε μορφή 

μη επιστρεπτέας άμεσης 

χρηματοδοτικής στήριξης με την 

προϋπόθεση της ολοκλήρωσης 

των έργων (επιχορηγήσεις) 

Επιχειρήσεις 

Χρησιμοποιείται 

βασικό στάδιο 

υλοποίησης 

50 Ετήσια 

3.γ.1. Αναστροφή της 

συρρίκνωσης της 

παραγωγικής βάσης της 

Περιφέρειας 

CO02. Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη σε μορφή 

μη επιστρεπτέας άμεσης 

χρηματοδοτικής στήριξης με την 

προϋπόθεση της ολοκλήρωσης 

των έργων (επιχορηγήσεις) 

Επιχειρήσεις 

Χρησιμοποιείται 

βασικό στάδιο 

υλοποίησης 

185 Ετήσια 

3.δ.1. Βελτίωση της 

εξωστρέφειας της 

Περιφερειακής οικονομίας 

CO4. Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη και δεν 

συνεπάγεται την άμεση 

οικονομική ενίσχυση των 

επιχειρήσεων (αφορά 

υπηρεσίες καθοδήγησης, 

συμβουλευτικές, κλπ). Τα 

επιχειρηματικά κεφάλαια 

(venture capital) θεωρούνται ως 

οικονομική ενίσχυση. 

Επιχειρήσεις 

Χρησιμοποιείται 

βασικό στάδιο 

υλοποίησης 

580 Ετήσια 

ΑΠ.4. Προώθηση  της 

ενεργειακής απόδοσης 

της χρήσης ΑΠΕ και της 

Συμπαραγωγής και 

Προώθηση Χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα στις 

Αστικές Περιοχές 

4.γ.1 Μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας στα 

κτίρια 

CO32. Μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων 

κτηρίων 

Οι υπολογισμοί βασίζονται στο 

ενεργειακό πιστοποιητικό των 

κτιρίων (βλέπε Αρθ.12.1.b της 

οδηγίας 2010/31/ΕΕ). Σύμφωνα 

με τις προθεσμίες που 

καθορίζονται στην οδηγία, ο 

δείκτης πρέπει να εφαρμόζεται 

σε όλα τα δημόσια κτίρια πάνω 

kWh/έτος 

Χρησιμοποιείται  

βασικό στάδιο 

υλοποίησης 

20.000.000/έτος Ετήσια 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

 

 35 

Άξονας Προτεραιότητας Ειδικοί Στόχοι (που 

αντιστοιχούν στην 

επενδυτική 

προτεραιότητα) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες 

Εκροών 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο για 

το 2018 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 

από 500 m2 συνολικής 

ωφέλιμης επιφάνειας τα οποία 

ανακατασκευάστηκαν με τη 

στήριξη των διαρθρωτικών 

ταμείων. Εάν η κατασκευή 

αρχίζει μετά τις 9 Ιουλίου 2015, 

το κατώτατο όριο για τα 

δημόσια κτίρια μειώνεται στα 

250 m2 συνολικής ωφέλιμης 

επιφάνειας. Η Διαχειριστική 

Αρχή μπορεί να περιλαμβάνει 

κτίρια στον υπολογισμό με 

λιγότερο από 250 m2 (ή 500m2 

πριν από την 09/07/2015). 

ΑΠ.5. Προώθηση) της 

Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή, 

καθώς και της 

Πρόληψης και 

Διαχείρισης Κινδύνων 

5.α.1. Μείωση των 

επιπτώσεων των 

πλημμυρικών φαινομένων  

από τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στο 

ανθρωπογενές και φυσικό 

περιβάλλον 

CO20. Πληθυσμός  που  

ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά  μέτρα 

Ο αριθμός ατόμων που 

εκτίθενται σε κίνδυνο από 

πλημμύρες και λόγω του 

υποστηριζόμενου έργου 

μειώνονται οι άμεσες συνέπειες 

από τα πλημμυρικά φαινόμενα  

Φυσικά 

πρόσωπα 
280.000 385.000 Ετήσια 

ΑΠ.6. Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής στο 

Αστικό Περιβάλλον 

6.α.1. Εναρμόνιση της 

Περιφέρειας με τις 

απαιτήσεις της 

περιβαλλοντικής  νομοθεσίας 

για τα υγρά απόβλητα 

CO19. Πρόσθετος 

πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία 

λυμάτων 

Αριθμός ατόμων των οποίων τα 

λύματα μεταφέρονται σε 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων μέσω του δικτύου 

μεταφοράς λυμάτων, ως 

αποτέλεσμα της αυξημένης 

ικανότητας επεξεργασίας 

λυμάτων / μεταφοράς που 

δημιουργήθηκε από το 

υλοποιηθέν έργο. Ο δείκτης 

καλύπτει άτομα σε νοικοκυριά 

με πραγματικές συνδέσεις με το 

σύστημα επεξεργασίας 

Ισοδύναμο 

πληθυσμού 
28.000 68.000 Ετήσια 
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Άξονας Προτεραιότητας Ειδικοί Στόχοι (που 

αντιστοιχούν στην 

επενδυτική 

προτεραιότητα) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες 

Εκροών 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο για 

το 2018 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 

λυμάτων. 

6.β.1. Επέκταση δικτύων 

ύδρευσης σε οικισμούς που 

δεν έχουν πρόσβαση σε 

υψηλής ποιότητας πόσιμο 

νερό 

CO18. Πρόσθετος 

πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη παροχή νερού 

Αριθμός ατόμων που 

προμηθεύονται πόσιμο νερό 

μέσω του δικτύου παροχής 

νερού ύδρευσης ως συνέπεια 

της αύξησης δυναμικότητας 

παραγωγής ποσίμου νερού / 

μεταφοράς που δημιουργήθηκε 

από το υλοποιηθέν έργο. 

Περιλαμβάνει τη βελτίωση της 

ποιότητας του πόσιμου νερού. 

Ο δείκτης καλύπτει άτομα σε 

νοικοκυριά με πραγματικές 

συνδέσεις με το σύστημα 

ύδρευσης. 

φυσικά 

πρόσωπα 
25.000 85.000 Ετήσια 

6.γ.1. Ανάδειξη υποδομών 

πολιτισμού – τουρισμού 

μητροπολιτικής εμβέλειας  

CO9. Αύξηση του 

αναμενόμενου αριθμού 

επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και πόλους 

έλξης επισκεπτών 

Η εκ των προτέρων εκτιμώμενη 

αύξηση αριθμού των 

επισκέψεων σε μια τοποθεσία 

(πολιτιστικής ή φυσικής 

κληρονομίας) για το έτος μετά 

την ολοκλήρωση του έργου. 

Ισχύει για βελτιώσεις 

τοποθεσιών που στοχεύουν να 

προσελκύσουν και να δέχονται 

επισκέπτες για αειφόρο 

τουρισμό. Περιλαμβάνει 

περιοχές με ή χωρίς 

προηγούμενη τουριστική 

δραστηριότητα (π.χ. 

φυσιολατρικά πάρκα ή κτίρια 

που μετατρέπονται σε μουσεία). 

Ένας επισκέπτης μπορεί να 

κάνει πολλαπλές επισκέψεις 

ενώ μια ομάδα επισκεπτών 

επισκέψεις / 

έτος 

Χρησιμοποιείται  

βασικό στάδιο 

υλοποίησης. 

136.000 Ετήσια 
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Άξονας Προτεραιότητας Ειδικοί Στόχοι (που 

αντιστοιχούν στην 

επενδυτική 

προτεραιότητα) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες 

Εκροών 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο για 

το 2018 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 

μετράει πολλές επισκέψεις δηλ. 

όσα και μέλη της ομάδας που 

έχει. 

ΑΠ.7. Ενίσχυση της 

Περιφερειακής 

Κινητικότητας και των 

Πολυτροπικών 

Μεταφορικών 

Συνδέσεων της 

Περιφέρειας Αττικής 

7.α.1 Αναβάθμιση του ρόλου 

του Πειραιά στο σύστημα 

λιμένων κρουαζιέρας της 

Νοτιανατολικής Μεσογείου   

Τ3275. Θέσεις ελιμενισμού 

που δημιουργούνται 

Αφορά στις θέσεις 

ελλιμμενισμού που θα 

δημιουργηθούν από την  

αναβάθμιση του λιμένα του 

Πειραιά σχετικά με τις υποδομές 

κρουαζιέρας 

Αριθμός 

Χρησιμοποιείται  

βασικό στάδιο 

υλοποίησης  

(Ο δείκτης 

συνδέεται με 

τον Τ3373) 

2 Ετήσια 

7.γ.1 Επέκταση των 

βιώσιμων και οικολογικών 

αστικών μεταφορών (ΤΡΑΜ) 

στην Αττική 

CO15. Συνολικό μήκος 

νέων ή βελτιωμένων 

γραμμών τραμ και μετρό 

Μήκος γραμμών μετρό, τραμ ή 

προαστιακού σιδηροδρόμου 

που κατασκευάζονται ή 

βελτιώνονται. Η 

προσφερόμενες υπηρεσίες κατά 

μήκος των αναβαθμισμένων 

γραμμών θα πρέπει να 

βελτιώνονται σημαντικά και 

αυτό να αποτελεί συνέπεια της 

ολοκλήρωσης του έργου. 

Αφορά την επέκταση κυρίως 

των γραμμών του ΤΡΑΜ. 

χιλιόμετρα 

Χρησιμοποιείται 

βασικό στάδιο 

υλοποίησης  

(Συνδέεται με 

τον δείκτη 

Τ3374) 

5,6 Ετήσια 

Α.Π. 8 Προώθηση της  

Ανάπτυξης των 

Δεξιοτήτων και της 

Προσαρμοστικότητας 

του Ανθρώπινου 

Δυναμικού στους Τομείς 

της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης 

8.iii.1 Βελτίωση της 

απασχόλησης, μέσω της 

ίδρυσης Επιχειρήσεων, ιδίως 

στους Τομείς της 

Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης 

11304. Υποστηριζόμενα 

σχέδια για δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων 

Αφορά στον αριθμό των 

σχεδίων που θα υποβληθούν 

για τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων 

Αριθμός 170 425 Ετήσια 

ΑΠ.9. Προώθηση της 

Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της 

9.i.1 Ενίσχυση της 

πρόσβασης στην 

απασχόληση για 

10501. Άτομα που 

αποδεσμεύονται από τη 

φροντίδα εξαρτώμενων 

Όλοι οι συμμετέχοντες όπως 

ορίζονται και μετρώνται στο 

άθροισμα τιμών των κοινών 

Αριθμός 21.000 40.000 Ετήσια 
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Άξονας Προτεραιότητας Ειδικοί Στόχοι (που 

αντιστοιχούν στην 

επενδυτική 

προτεραιότητα) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες 

Εκροών 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο για 

το 2018 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 

Φτώχειας και 

Διακρίσεων – 

Διασφάλιση της 

Κοινωνικής Συνοχής 

μειονεκτούντα άτομα που 

βρίσκονται εκτός αγοράς 

εργασίας, με έμφαση σε 

άτομα που έχουν την ευθύνη 

της φροντίδας παιδιών σε 

νοικοκυριά που απειλούνται 

από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό 

ατόμων δεικτών συμμετεχόντων 

CO01+CO03+CO05. Ο κάθε 

συμμετέχων (το κάθε άτομο 

που αποδεσμεύεται από τη 

φροντίδα) μετράται μία φορά 

στο δείκτη και στη πράξη. Ο 

δείκτης μετράται μέσω της 

επεξεργασίας των 

μικροδεδομένων (microdata) 

που καταχωρούνται στα 

απογραφικά δελτία εισόδου των 

πράξεων 

9.ii.1 Βελτίωση της 

προσβασιμότητας των 

κοινωνικά ευπαθών ομάδων 

σε ποιοτικές και 

ολοκληρωμένες κοινωνικές 

υπηρεσίες 

05502. Αριθμός 

υποστηριζόμενων δομών   

Ως «υποστηριζόμενες δομές» 

εννοούνται οι κάτωθι δομές που 

ενισχύονται/ 

συγχρηματοδοτούνται από το 

ΕΚΤ και ωφελούνται άμεσα από 

την εν λόγω χρηματοδότηση:  

1. Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ),  

2. ΣΥΔ,  

3. ΚΔΗΦ,  

4. Δομές παροχής βασικών 

αγαθών (Κοινωνικά 

παντοπωλεία, φαρμακεία, 

συσσίτια),  

5. Δομές αστέγων (υπνωτήρια 

και κέντρα ημέρας),  

6. Δομές κακοποιημένων 

γυναικών (ξενώνες και 

συμβουλευτικά κέντρα),  

7. ΚΗΦΗ. 

8. Δομές για Ρομά 

Αριθμός 140 237 Ετήσια 

9.iii.2 Βελτίωση της παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών και 

υπηρεσιών εκπαιδευτικής 

υποστήριξης σε κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες (ΑμεΑ, 

μαθητές με αναπηρία ή/και 

με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, κακοποιημένες 

γυναίκες) 

9.iv.2 Βελτίωση της 

προσβασιμότητας των 

κοινωνικά ευπαθών ομάδων 

σε ποιοτικές και 

ολοκληρωμένες κοινωνικές 

υπηρεσίες 
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Άξονας Προτεραιότητας Ειδικοί Στόχοι (που 

αντιστοιχούν στην 

επενδυτική 

προτεραιότητα) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες 

Εκροών 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο για 

το 2018 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 

Ο δείκτης 05502 είναι ειδικός 

προγραμματικός δείκτης 

εκροών για φορείς (programme 

specific output indicator for 

entities). Mετράται σε επίπεδο 

πράξης. Η κάθε δομή μετράται 

μία φορά στο επίπεδο της 

πράξης. Άρα αν η ίδια δομή 

ενισχυθεί από 2 πράξεις, θα 

μετρηθεί 2 φορές στο δείκτη 

(μία φορά σε κάθε πράξη). 

ΑΠ.10. Ανάπτυξη – 

Αναβάθμιση 

Στοχευμένων 

Κοινωνικών Υποδομών 

και Υποδομών Υγείας – 

Στήριξη της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας 

9.α.1 Βελτίωση των όρων 

ισότιμης προώθησης της 

κοινωνικής ένταξης και της 

πρόσβασης των Ευπαθών 

Ομάδων σε ποιοτικές 

υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης 

των αντίστοιχων Υποδομών 

σε υποβαθισμένες περιοχές 

CO35. Δυναμικότητα των 

υποδομών παιδικής 

φροντίδας ή εκπαίδευσης 

που ενισχύονται. 

Ο αριθμός χρηστών που 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

νεόδμητα κτίρια ή βελτιωμένες 

εγκαταστάσεις φροντίδας 

παιδιών. 

φυσικά 

πρόσωπα 

Χρησιμοποιείται  

βασικό στάδιο 

υλοποίησης. 

450 Ετήσια 

CO36. Πληθυσμός που 

καλύπτεται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες 

υγείας 

Πληθυσμός μιας συγκεκριμένης 

περιοχής που αναμένεται να 

ωφεληθεί από τις υπηρεσίες 

υγείας που χρηματοδοτούνται 

από το έργο. Περιλαμβάνει νέα 

ή βελτιωμένα κτίρια ή νέα 

μηχανήματα για διάφορα είδη 

υπηρεσιών υγείας (Πρόληψη, 

εξω-νοσοκομειακή ή 

νοσοκομειακή περίθαλψη, 

φροντίδα μετά από νοσηλεία). 

Αριθμός 

ατόμων 

Χρησιμοποιείται  

βασικό στάδιο 

υλοποίησης. 

3.828.434 Ετήσια 

ΑΠ.11. Ανάπτυξη – 

Αναβάθμιση 

Στοχευμένων  

Υποδομών Εκπαίδευση 

10.α.1. Βελτίωση και 

εκσυγχρονισμός υποδομών 

και εξοπλισμού της 

Εκπαίδευσης και της Δια 

βίου μάθησης  στην Αττική 

CO35. Δυναμικότητα των 

υποδομών παιδικής 

φροντίδας ή εκπαίδευσης 

που ενισχύονται. 

Ο αριθμός χρηστών που 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

νεόδμητα κτίρια ή βελτιωμένες 

εγκαταστάσεις φροντίδας 

παιδιών. 

φυσικά 

πρόσωπα 

Χρησιμοποιείται  

βασικό στάδιο 

υλοποίησης. 

3.000 Ετήσια 
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Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Π.Ε. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΣΟ ΑΝΩ 

ΤΟΥ 50% ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Ο Π/Υ των Παρεμβάσεων που συνεισφέρουν στην υλοποίηση των δεικτών είναι 

μεγαλύτερος του 50% (βλέπε Πίνακα που ακολουθεί και σε excel) 
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Πίνακας 2: Δείκτες Πλαισίου Επίδοσης που συνεισφέρουν με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις, πάνω από το 50% του Π/Υ του Άξονα  

Α.Π. π/υ (ΔΔ) Α.Π. Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) π/υ Κ.Π. (ΔΔ) 
Δείκτης / Βασικό Στάδιο 

Υλοποίησης 
Τιμή Στόχος 

2023 
π/υ ΚΠ (ΔΔ) που 

αντιστοιχεί στο δείκτη 
(%) στον 

ΑΠ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) = (ζ)/(β) 

ΑΠ.1. Ενίσχυση των 
Μηχανισμών και των 

Επενδύσεων των ΜΜΕ της 
Περιφέρειας Αττικής στην 

Έρευνα και την Καινοτομία – 
Προώθηση της «ευφυούς 

εξειδίκευσης» 

62. Μεταφορά τεχνολογίας και 
συνεργασία πανεπιστημίων - 
επιχειρήσεων κατ’ εξοχή προς όφελος 
ΜΜΕ  

10.382.785,00 

CO26. Αριθμός επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με ερευνητικά 
ινστιτούτα 

250 16.042.597,50 53,77% 64. Διεργασίες έρευνας και 
καινοτομίας σε ΜΜΕ 
(συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, 
υπηρεσιών και κοινωνικής 
καινοτομίας) 

5.659.812,5 

Σύνολο ΑΠ 1 29.832.550,00         16.042.597,50 53,77% 

ΑΠ.2. Διάδοση και Ανάπτυξη 
Καινοτόμων Προϊόντων και 
Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη 

χρήση ΤΠΕ 

48. ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομής 
ΤΠΕ/υπολογιστές μεγάλης 
κλίμακας/εξοπλισμός 
(συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικής 
υποδομής, κέντρων δεδομένων και 
αισθητήρων· επίσης, και 
ενσωματωμένη σε άλλη υποδομή, 
όπως ερευνητικές εγκαταστάσεις, 
περιβαλλοντική και κοινωνική 
υποδομή)  

23.360.000,00 
Τ3225. Εφαρμογές ΤΠΕ στις 
αστικές μεταφορές 

1 23.360.000,00 58,40% 

Σύνολο ΑΠ 2 40.000.000,00         23.360.000,00 58,40% 

ΑΠ.3. Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των ΜΜΕ – 

Βελτίωση της ελκυστικότητας 
της Περιφέρειας Αττικής για 

063. Στήριξη συνεργατικών 
σχηματισμών (cluster) και 
επιχειρηματικών δικτύων κατ’ εξοχήν 
προς όφελος ΜΜΕ  

12.500.000,00 
CO04. Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

270 12.500.000,00 9,47% 
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Α.Π. π/υ (ΔΔ) Α.Π. Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) π/υ Κ.Π. (ΔΔ) 
Δείκτης / Βασικό Στάδιο 

Υλοποίησης 
Τιμή Στόχος 

2023 
π/υ ΚΠ (ΔΔ) που 

αντιστοιχεί στο δείκτη 
(%) στον 

ΑΠ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) = (ζ)/(β) 

προσέλκυση Επενδύσεων και 
προαγωγή της Καινοτόμου 

Επιχειρηματικότητας 

001. Γενική παραγωγική επένδυση 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) 

47.000.000,00 
CO02. Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

235 47.000.000,00 35,59% 

075. Ανάπτυξη και προβολή των 
τουριστικών υπηρεσιών στις ΜΜΕ ή 
για τις ΜΜΕ 

12.401.250,00 
CO4. Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

580 12.401.250,00 9,39% 

076. Ανάπτυξη και προβολή των 
πολιτιστικών και δημιουργικών 
στοιχείων ενεργητικού στις ΜΜΕ 

Σύνολο ΑΠ 3 132.049.165,00         71.901.250,00 54,45% 

ΑΠ.4. Προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης της 

χρήσης ΑΠΕ και της 
Συμπαραγωγής και Προώθηση 
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα στις Αστικές 
Περιοχές 

13. Ενεργειακή απόδοση με 
ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, 
έργα επίδειξης και υποστηρικτικά 
μέτρα  

44.213.520,94 
CO32. Μείωση  της  ετήσιας  
κατανάλωσης  πρωτογενούς  
ενέργειας  των δημόσιων  κτηρίων 

20.000.000 44.213.520,94 60,00% 

Σύνολο ΑΠ 4 73.689.201,00         44.213.520,94 60,00% 

ΑΠ.5. Προώθηση) της 
Προσαρμογής στην Κλιματική 

Αλλαγή, καθώς και της 
Πρόληψης και Διαχείρισης 

Κινδύνων 

87. Προσαρμογή σε μέτρα για την 
κλιματική αλλαγή και πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων σχετικών με το 
κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, 
πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης 
της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής 
προστασίας και συστημάτων και 
υποδομών διαχείρισης καταστροφών  

90.577.122,50 
CO20.  Πληθυσμός  που  
ωφελείται  από αντιπλημμυρικά  
μέτρα 

385.000 90.577.122,50 92,95% 

Σύνολο ΑΠ 5 97.452.123,00         90.577.122,50 92,95% 
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Α.Π. π/υ (ΔΔ) Α.Π. Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) π/υ Κ.Π. (ΔΔ) 
Δείκτης / Βασικό Στάδιο 

Υλοποίησης 
Τιμή Στόχος 

2023 
π/υ ΚΠ (ΔΔ) που 

αντιστοιχεί στο δείκτη 
(%) στον 

ΑΠ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) = (ζ)/(β) 

ΑΠ.6. Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 

22. Επεξεργασία υγρών λυμάτων  27.373.473,00 
CO19. Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων 

65.000 27.373.473,00 17,07% 

20. Παροχή νερού για ανθρώπινη 
κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και 
διανομής)  

31.109.375,00 
CO18 Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένη 
παροχή νερού 

85.000 31.109.375,00 19,4% 

94. Προστασία, ανάπτυξη και 
προβολή στοιχείων δημόσιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς  

49.701.675 

CO9. Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

136.000 26.369.644 16,45% 

Σύνολο ΑΠ 6 160.292.728         84.852.492 52,93% 

ΑΠ.7. Ενίσχυση της 
Περιφερειακής Κινητικότητας και 

των Πολυτροπικών 
Μεταφορικών Συνδέσεων της 

Περιφέρειας Αττικής 

43. Υποδομή για καθαρές αστικές 
μεταφορές και προώθησή τους 
(συμπεριλαμβανομένου του 
εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού)  

92.175.332,50 
CO15. Συνολικό  μήκος  νέων  ή  
βελτιωμένων  γραμμών  τραμ  και  
μετρό 

5,6 92.175.332,50 55,00% 

39. Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ)  58.657.029,38 
Τ3275. Θέσεις ελιμενισμού που 
δημιουργούνται 

2 58.657.029,38 35,00% 

Σύνολο ΑΠ 7 167.591.513,00         150.832.361,88 90,00% 

Α.Π. 8 Προώθηση της Ανάπτυξης 
των Δεξιοτήτων και της 

Προσαρμοστικότητας του 
Ανθρώπινου Δυναμικού στους 

Τομείς της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης 

104. Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και δημιουργία 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των καινοτομικών πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων  

10.624.570 
11304. Υποστηριζόμενα σχέδια για 
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων  

425 10.624.570 52,00% 

Σύνολο ΑΠ 8 20.433.244,00         10.624.570 52,00% 
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Α.Π. π/υ (ΔΔ) Α.Π. Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) π/υ Κ.Π. (ΔΔ) 
Δείκτης / Βασικό Στάδιο 

Υλοποίησης 
Τιμή Στόχος 

2023 
π/υ ΚΠ (ΔΔ) που 

αντιστοιχεί στο δείκτη 
(%) στον 

ΑΠ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) = (ζ)/(β) 

Α.Π. 9: Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και 
Διακρίσεων – Διασφάλιση της 

Κοινωνικής Συνοχής 

109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων 
και με σκοπό την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας  

96.996.616 
10501. Άτομα που 
αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 
εξαρτώμενων ατόμων 

40.000 80.336.843,46 26,86% 

110. Κοινωνικοοικονομική 
ενσωμάτωση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
όπως οι Ροµά 

37.449.778 

05502. Αριθμός υποστηριζόμενων 
δομών 

65 21.850.000,00 7,30% 

111. Καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

56.961.151,25 35 29.100.000,00 9,73% 

112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας  

81.099.586,25 137 21.600.000,00 7,22% 

Σύνολο ΑΠ 9 298.997.299         152.886.843,5 51,13% 

ΑΠ.10. Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Κοινωνικών 
Υποδομών και Υποδομών 

52. Υποδομή για προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα  

14.639.703,65 
CO35. Δυναμικότητα  των  
υποδομών  παιδικής  φροντίδας  ή  
εκπαίδευσης που  ενισχύονται 

450 14.639.703,65 22,00% 
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Α.Π. π/υ (ΔΔ) Α.Π. Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) π/υ Κ.Π. (ΔΔ) 
Δείκτης / Βασικό Στάδιο 

Υλοποίησης 
Τιμή Στόχος 

2023 
π/υ ΚΠ (ΔΔ) που 

αντιστοιχεί στο δείκτη 
(%) στον 

ΑΠ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) = (ζ)/(β) 

Υγείας – Στήριξη της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 

55. Άλλες κοινωνικές υποδομές που 
συμβάλλουν στην περιφερειακή και 
τοπική ανάπτυξη  

24.404.403,00 
CO36. Υγεία: πληθυσμός που 
καλύπτεται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας 

3.828.434 24.404.403,00 36,67% 

Σύνολο ΑΠ 10 66.544.108,00         39.044.106,65 58,67% 

ΑΠ.11. Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Υποδομών 

Εκπαίδευση 

51. Εκπαιδευτική υποδομή για 
σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και 
γενική δευτεροβάθμια)  

59.889.697,50 
CO35. Δυναμικότητα  των  
υποδομών παιδικής  φροντίδας  ή  
εκπαίδευσης που  ενισχύονται 

3.000 59.889.697,50 90,00% 

Σύνολο ΑΠ 11 66.544.108,00         59.889.697,50 90,00% 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  33::  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟ  ΜΜΕΕ  

ΤΤΟΟΝΝ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΟΟ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΤΤΗΗΚΚΑΑΝΝ  ΗΗ  ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  

ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ,,  ΕΕΤΤΣΣΙΙ  ΩΩΣΣΤΤΕΕ  ΝΝΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΕΕΙΙ  ΗΗ  
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Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των Προγραμμάτων, η ΕΑΣ σε συνεργασία με τις 

Διαχειριστικές Αρχές των Ε.Π διαμορφώνουν το σύστημα δεικτών του Π.Ε. που 

συμπεριλαμβάνεται στα Προγράμματα που θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το 

ΕΚΤ, το Τ.Σ, ενώ για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το 

ΕΤΘΑ,  οι δείκτες προκύπτουν από τα προτεινόμενα συστήματα δεικτών της Ε.Ε.  Τα 

ανωτέρω υποστηρίζονται και από τους εκ των προτέρων αξιολογητές των Ε.Π.  

Η συνοχή στην επιλογή των δεικτών, οροσήμων και στόχων, που αφορούν 

Προγράμματα και Άξονες Προτεραιότητας με ανάλογους τύπους δράσεων διασφαλίζεται 

με την συνεργασία της ΕΑΣ και των Διαχειριστικών Αρχών για τη διαμόρφωση των 

δεικτών του Πλαισίου. Για το σκοπό αυτό, η ΕΑΣ εφαρμόζει διαδικασία οριζόντιου 

συγκριτικού ελέγχου των δεικτών ΕΠ/ΠΕΠ με σκοπό την κοινή προσέγγιση και 

ομογενοποίηση σε όσες περιπτώσεις απαιτείται, ώστε να διασφαλισθεί οριζόντια 

συνέπεια μεταξύ ΕΠ / Αξόνων Προτεραιότητας, επιλογής δεικτών και μεθόδων μέτρησής 

τους. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΣ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ είναι δυνατόν να 

προτείνουν στις αρμόδιες αρχές σχεδιασμού των Προγραμμάτων σχετικές προσαρμογές 

στο προτεινόμενο πλέγμα των δεικτών του Π.Ε. 

Ειδικά, για τα Βασικά Στάδια Υλοποίησης (Key Implementation Steps), όπως έχει 

σημειωθεί στο κεφ. 2.4: Πλαίσιο Επίδοσης του νέου ΕΣΠΑ,  δόθηκαν συγκεκριμένες 

οδηγίες για τη διαμόρφωσή τους στα Προγράμματα με ενδεικτικά  Βασικά Στάδια 

Υλοποίησης τα οποία προτάθηκαν 2
Ο
 Μέρος των Οδηγιών για την Ανάπτυξη του Ενιαίου 

Συστήματος Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 ( Σχέδιο, Ιούλιος 2014).  

Παράλληλα, στο πλαίσιο της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας «Στατιστικά 

συστήματα και δείκτες αποτελεσμάτων», η ΕΑΣ με τη συνεργασία των Διαχειριστικών 

Αρχών και των Αξιολογητών θα διασφαλίσει τον ενιαίο και οριζόντιο χαρακτήρα 

προσδιορισμού των κατάλληλων δεικτών, όπου αυτό έχει εφαρμογή,  και θα μεριμνήσει 

ώστε να εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και συγκέντρωση των 

στατιστικών δεδομένων δεικτών  για κάθε Πρόγραμμα. 
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Τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης με τις Διαχειριστικές Αρχές των 

Προγραμμάτων και στο πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης που προβλέπεται στο Kεφ. 2.1 

του νέου ΕΣΠΑ. 

Κρίσιμα ζητήματα που θα προκύψουν στο πλαίσιο της υλοποίησης των Προγραμμάτων 

σε σχέση με τη συνοχή του Π.Ε., θα αντιμετωπίζονται από την ΕΑΣ και την ΕΥΣΕΚΤ σε 

συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές. 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  44::  ΕΕΞΞΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΣΣΤΤΑΑΔΔΙΙΩΩΝΝ  ΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ  

Η επιλογή των Βασικών Σταδίων Υλοποίησης έγινε βάσει της εκτίμησης ότι δεν 

αναμένονται σημαντικές και μετρήσιμες εκροές μέχρι το τέλος του 2018 λαμβάνοντας 

υπόψη στοιχεία και δεδομένα από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους σε σχέση 

την ολοκλήρωση των έργων καθώς και τις ιδιαίτερες καθυστερήσεις του κάθε Άξονα. Η 

σχετική τεκμηρίωση για κάθε δείκτη παρατίθεται στην ενότητα 1, παράγραφος 

«Υπολογισμός τιμή στόχου 2018». 

Στον Πίνακα πoυ ακολουθεί εξηγείται η συσχέτιση και συμπλήρωση του σταδίου 

υλοποίησης με τον αντίστοιχο δείκτη εκροών. 

Πίνακας 3: Πίνακας τεκμηρίωσης συσχέτισης Βασικών Σταδίων Υλοποίησης με 

αντίστοιχο Δείκτη Εκροής  ΠΕ  

AΠ Είδος Τίτλος / Μονάδα 
Ορόσημο 

2018 

Τιμή 

Στόχος 

2023 

Εξήγηση συσχέτισης, 

συμπλήρωσης των 

δεικτών 

1 Εκροών 

CO26. Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα 

- 250 

ΒΣΥ που καλύπτει το 

ορόσημο του CO26 για το 

2018 

1 

Βασικό 

Στάδιο 

Υλοποίησης 

Κ330: Αριθμός 

επιχειρήσεων με 

απόφαση χορήγησης 

επιμέρους ενίσχυσης 

30 - 

2 Εκροών 

Τ3225. Εφαρμογές 

ΤΠΕ στις αστικές 

μεταφορές 

0 1 

ΒΣΥ που καλύπτει το 

ορόσημο του Τ3225 για το 

2018 

2 

Βασικό 

Στάδιο 

Υλοποίησης 

Τ3374. αριθμός 

ενταγμένων έργων 
1 - 

3 Εκροών 

CO04.Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

- 270 

ΒΣΥ που καλύπτει το 

ορόσημο του CO04 για το 

2018. 

3 

Βασικό 

Στάδιο 

Υλοποίησης 

Κ338: Αριθμός 

επιχειρήσεων με 

απόφαση χορήγησης 

μη – οικονομικής 

στήριξης 

29 - 
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3 Εκροών 

CO02. Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

- 235 

ΒΣΥ που καλύπτει το 

ορόσημο του CO02 για το 

2018. 

3 

Βασικό 

Στάδιο 

Υλοποίησης 

Κ337: Αριθμός 

επιχειρήσεων με 

απόφαση χορήγησης 

επιμέρους ενίσχυσης 

60 - 

3 Εκροών 

CO04. Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

- 580 

ΒΣΥ που καλύπτει το 

ορόσημο του CO04 για το 

2018. 

3 

Βασικό 

Στάδιο 

Υλοποίησης 

Κ338: Αριθμός 

επιχειρήσεων με 

απόφαση χορήγησης 

μη – οικονομικής 

στήριξης 

29 - 

4 Εκροών 

CO32.Μείωση της 

ετήσιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας 

των δημοσίων κτηρίων 

- 20.000.000 

ΒΣΥ που καλύπτει το 

ορόσημο του CO32 για το 

2018. 

4 

Βασικό 

Στάδιο 

Υλοποίησης 

Κ206: Συμβάσεις που 

έχουν υπογραφεί για 

την υλοποίηση των 

έργων 

2 - 

6 Εκροών 

CO9. Αύξηση του 

αναμενόμενου αριθμού 

επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες 

τοποθεσίες 

πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς 

και πόλους έλξης 

επισκεπτών 

- 136.000 
ΒΣΥ που καλύπτει το 

ορόσημο του CO09 για το 

2018. 

6 

Βασικό 

Στάδιο 

Υλοποίησης 

Κ332: Υπογεγραμμένες 

Συμβάσεις 3 - 

7 Εκροών 

C015. Συνολικό μήκος 

νέων ή βελτιούμενων 

γραμμών τραμ και 

μετρό 

- 5,6 
ΒΣΥ που καλύπτει το 

ορόσημο του CO15 για το 

2018. 

7 

Βασικό 

Στάδιο 

Υλοποίησης 

Τ3374. αριθμός 

ενταγμένων έργων 
2 - 

7 Εκροών 

Τ3275. Αριθμός 

λιμένων που 

αναβαθμίζονται 

- 1 
ΒΣΥ που καλύπτει το 

ορόσημο του Τ3374 για το 

2018. 
7 

Βασικό 

Στάδιο 

Υλοποίησης 

Τ3374. αριθμός 

ενταγμένων έργων 
1 - 
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10 Εκροών 

CO35.Δυναμικότητα 

των υποδομών 

παιδικής φροντίδας ή 

εκπαίδευσης που 

ενισχύονται 

- 450 
ΒΣΥ που καλύπτει το 

ορόσημο του CO35 για το 

2018. 

10 

Βασικό 

Στάδιο 

Υλοποίησης 

Κ333: Υπογεγραμμένες 

Συμβάσεις 
2 - 

10 Εκροών 

CO36. Υγεία: 

πληθυσμός που 

καλύπτεται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες 

υγείας 

- 3.828.434 
ΒΣΥ που καλύπτει το 

ορόσημο του CO36 για το 

2018. 

10 

Βασικό 

Στάδιο 

Υλοποίησης 

Κ334: Υπογεγραμμένες 

Συμβάσεις 
3 - 

11 Εκροών 

CO35.Δυναμικότητα 

των υποδομών 

παιδικής φροντίδας ή 

εκπαίδευσης που 

ενισχύονται 

- 3.000 
ΒΣΥ που καλύπτει το 

ορόσημο του CO35 για το 

2018. 

11 

Βασικό 

Στάδιο 

Υλοποίησης 

Κ335: Υπογεγραμμένες 

Συμβάσεις 
6 - 

 


