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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

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

ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

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

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

στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες. 

Η Ετήσια Έκθεση εγρίθηκε με την 5η Επ. Παρ.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΕΙΜΕΙΩΣΗ - Στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης 2018 έχει επιλεγεί η μέτρηση 

των εκροών ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.  

Το Πρόγραμμα  εγκρίθηκε με την  C(2014) 10170 final/18.12.2014 με Συνολική Δημόσια Δαπάνη τα 

1.139.966.974 Ευρώ, εκ των οποίων 911.973.576 Ευρώ αφορούν την συμμετοχής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και 227.993.398 Ευρώ την Εθνική συμμετοχή. 

Το 2016, στη διαδικασία τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 (COM (2016)311), η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αναθεώρησε τις συνολικές χορηγήσεις στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 

και την απασχόληση» για κάθε κράτος-μέλος για την περίοδο 2017-2020, εφαρμόζοντας τη μέθοδο 

κατανομής με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Με την Έκδοση 3.2 του ΕΠ 

“ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020 που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, κατανέμονται πρόσθετοι πόροι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 27.552.042,00 Ευρώ ανεβάζοντας το Συνολικό Π/Υ Δ.Δ. του Ε.Π. σε 

1.174.407.027€. 

Επίσης, με την απόφαση της  Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2018) 8869 final/12.12.2018 εγκρίθηκε 

η 2η αναθεώρηση του Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020. Με την 2η αναθεώρηση του Ε.Π., 

επικαιροποιήθηκαν οι δείκτες και  οι στόχοι του Πλαισίου Επίδοσης λόγω: 

 αιτιολογημένων αλλαγών στη λογική παρέμβασης και στη μεθοδολογία μέτρησης των δεικτών, 

 εσφαλμένων παραδοχών στην ποσοτικοποίηση των δεικτών, 

 έκτακτων και απρόβλεπτων καταστάσεων. 

Κυρίως , έγινε η εισαγωγή ΒΣΥ για τους ενδιάμεσους στόχους του 2018. 

Συνολικά από την αρχική έγκριση του Ε.Π. μέχρι και την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης 

(31/12/2018), εξειδικεύτηκαν συνολικά 154 δράσεις Π/Υ:  1.214.242.179 € με το ποσοστό 

εξειδίκευσης να ξεπερνά το ύψος της συνολικής Δ.Δ. του Προγράμματος, φτάνοντας το 103,39%. 

Εκδοθήκαν 124 προσκλήσεις με Π/Υ: 986.957.416€, εντάχθηκαν 421 πράξεις με Π/Υ Επιλέξιμης 

Δημόσιας Δαπάνης 875.984.974€ και οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι 

ανήλθαν σε 258.055.978,73€. 

Εξειδίκευση 

Εξειδικευμένες δράσεις  - Προϋπολογισμός: 

Στην περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης εξειδικεύτηκαν μέσω της 4ης Επιτροπής 

Παρακολούθησης 24 Δράσεις και μέσω των Γραπτών Διαδικασιών του έτους (Γραπτές Διαδικασίες 18 

- 27) 59 Δράσεις. Ο συνολικός Π/Υ των 87 εξειδικευμένων δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 

434.311.284 €, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό εξειδίκευσης 36,98% του συνολικού Π/Υ Δ.Δ. του 

Ε.Π. 

Εκδοθείσες Προσκλήσεις 

Για το έτος της περιόδου αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2018), εκδόθηκαν τριάντα οκτώ (38) νέες 

Προσκλήσεις, με συνολικό Π/Υ Δ.Δ. €313.323.036,18 (31 Προσκλήσεις ΕΤΠΑ και 7 ΕΚΤ). 
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Οι Προσκλήσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας και Προϋπολογισμό 

Α.Π. 1 (ΕΤΠΑ):1 Πρόσκληση - 3.000.000,00€. 

Α.Π. 2 (ΕΤΠΑ):3 Πρόσκληση - 3.429.000,18€. 

Α.Π. 3 (ΕΤΠΑ):3 Προσκλήσεις - 22.605.000,00€. 

Α.Π. 4 (ΕΤΠΑ):2 Προσκλήσεις - 24.900.000,00€. 

Α.Π. 5  (ΕΤΠΑ):3 Προσκλήσεις -12.647.000,00€. 

Α.Π. 6  (ΕΤΠΑ):7 Προσκλήσεις – 25.111.367,00€ 

Α.Π. 7  (ΕΤΠΑ):1 Πρόσκληση - 113.900.000,00€. 

Α.Π. 8  (ΕKT):  1 Πρόσκληση - 1.516.000,00€. 

Α.Π. 9 (ΕΚΤ):  6 Προσκλήσεις -  40.606.977,00€. 

Α.Π. 10 (ΕΤΠΑ):  4 Προσκλήσεις - 39.376.880,00€. 

Α.Π. 11 (ΕΤΠΑ): 3 Προσκλήσεις - 24.440.000,00€. 

Α.Π. 12 (ΕΤΠΑ): 3 Προσκλήσεις - 914.400.000,00€. 

Α.Π. 13 (ΕΚΤ) : 2 Προσκλήσεις -  276.412,00€ 

  

Εντάξεις Πράξεων 

Για το έτος της περιόδου αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2018), εντάχθηκαν εκατόν εξήντα τρείς 

(152) Πράξεις, με Συνολικό Επιλέξιμο Π/Υ Δ.Δ. 314.961.623,14 € 

Εντάξεις ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) και Προϋπολογισμό: 

Α.Π. 1 (ΕΤΠΑ):    1 Πράξη –  2.495.200,00€  

Α.Π. 2 (ΕΤΠΑ):    1 Πράξη –  5.881.239,00€ 

Α.Π. 3 (ΕΤΠΑ):     77 Πράξεις –  17.822.741,92€ 

Α.Π. 4 (ΕΤΠΑ):     1 Πράξη –   14.737.840€ 

Α.Π. 5  (ΕΤΠΑ):    7 Πράξεις -  32.778.871,59€  

Α.Π. 6  (ΕΤΠΑ):  24 Πράξεις -  38.753.721,44€  

Α.Π. 7  (ΕΤΠΑ):   2 Πράξεις –   137.510.000,00€ 

Α.Π. 8 (EKT):   1 Πράξεις –   1.302.000,00€ 

Α.Π. 9 (ΕΚΤ):   9 Πράξεις -  32.903.678,25€ 

Α.Π. 10 (ΕΤΠΑ): 16 Πράξεις –  14.490.824,35€ 

Α.Π. 11 (ΕΤΠΑ):  6 Πράξεις -  13.689.875,18€ 

Α.Π. 12 (ΕΤΠΑ):  4 Πράξεις –  2.150.046,94€ 

Α.Π. 13 (ΕΚΤ):  3 Πράξεις -  435.584,47€ 

Δαπάνες Πράξεων 

Oι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους μέχρι και 31/12/2018 ανήλθαν 

σε 258.055.978,73 € (81.389.981,05€ επιλέξιμης Δ.Δ. μέσα στο 2018) 

Δαπάνες ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ): 

      ΑΤΠ   ΔΑΠΑΝΕΣ                    ΔΑΠΑΝΕΣ                    ΔΑΠΑΝΕΣ             ΔΑΠΑΝΕ Σ 2018    

              ΩΣ 31/12/2016          ΩΣ 31/12/2017            ΩΣ 31/12/2018        

1                2.767.001,56          3.389.180,74              3.926.782,44                     537.602,00     
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2                9.192.842,59        25.021.452,56            29.081.910,72                 4.060.458,16 

3                              0,00        12.500.000,00            12.500.000,00                               0,00      

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

5              17.166.805,95        28.646.768,80            40.261.833,95               11.615.065,15 

6              16.757.912,67        25.022.608,95            33.343.634,63                 8.321.025,68 

7                5.537.673,32        16.724.981,47            33.274.205,07               16.549.223,60 

8                              0,00                       0,00                           0,00                                 0,00 

9              20.705.252,41        52.547.178,75            89.179.691,05               36.632.512,30 

10             4.547.707,00           6.306.191,42              7.272.104,46                    965.913,04 

11             4.741.348,52           5.601.334,91              7.829.683,5                   2.228.348,59 

12                137.930,99             818.880,08              1.240.432,91                     421.552,83 

13                           0,00               87.420,00                    145.700,00                    58.280,00 

                                               176.665.997,68          258.055.978,73              81.389.981,05 

Ο.Χ.Ε. 

Εντός  του 2018 προέκυψε η έγκριση τεσσάρων Στρατηγικών Β.Α.Α. και οι αντίστοιχες εκχωρήσεις 

στις αρμόδιες Αστικές Αρχές.: 

 € 85 εκ - “Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε.” με τίτλο «Αθήνα 2020: Βιώσιμη 

Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία» 

 € 80 εκ - Δήμος Πειραιά - ΚΟ.Δ.Ε.Π. – Ο.Π.Α.Ν.”  «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» 

 € 58 εκ - Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)” «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση 

για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» 

 € 35 εκ - Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)” «Η μουσική και η ιστορία των 

δρόμων» 

Αλλες εκχωρήσεις 

 12,0 εκ. € στη ΓΓΕΤ για την υλοποίηση των δράσεων της Επ.ς Πρ. 1b, (κουπόνια καινοτομίας 

και δράσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης) 

 60,0 εκ. € σε ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων 

Επιχειρηματικότητας στους Άξονες 02, 03, 08 και 09 

 10,0 εκ. € σε ΕΠΑΝΕΚ για την υλοποίηση δράσεων Κ. Ε. Επιχ/τας σε δράσεις  Τουρισμού 

στον Άξονα 03. 

 11,5 εκ. € σε ΑΠΚΟ για την υλοποίηση δράσεων ΚΑΛΟ στον Α.Π.09 
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά 

στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί 

για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

01 Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων 

των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα 

και την Καινοτομία 

• Στον 1ο άξονα προτεραιότητας με συνολική δημόσια δαπάνη 29.832.550€ έχουν 

εξειδικευτεί έξι δράσεις συνολικού π/υ 13.415.000€ ποσό που αντιστοιχεί στο 

44,96% του π/υ Δ.Δ. του άξονα. 

• Στο πλαίσιο του άξονα προτερεαιότητας εκδόθηκε μία πρόσκληση συνολικού π/υ 

3 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 10,05% του π/υ του άξονα και έχει 

ενταχθεί μία Πράξη συνολικής Δ.Δ. 2.495.200 ευρώ, ποσού που αντιστοιχεί στο 

8,36 % της Δ.Δ. του άξονα. 

• Οι εκτελεσμένες επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του άξονα για το 2018, 

ανέρχονται σε  537.601,70 €ευρώ και συνολικά μεχρι την περίοδο αναφοράς σε 

3.926.782,44 €. 

• Κατά το 2018 εξειδικεύτηκαν δύο δράσεις. Η πρώτη δράση 1.2.1.2 με τίτλο 

«Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των Επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Αττικής για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» και Π/Υ 

Δ.Δ 12.000.000€ και η δεύτερη δράση 1.2.ΕΑΤΑ.1 με τίτλο «Προαγωγή 

επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία» και Π/Υ Δ.Δ  1.415.000 

€. 

 

• Μέσα στο έτος έγινε εκχώρηση 12,0 εκ. € στη ΓΓΕΤ για την υλοποίηση των 

δράσεων της Επενδυτικής  Προτεραιότητας 1b, (κουπόνια καινοτομίας και δράσεις 

επιχειρηματικής ανακάλυψης) 

 

02 Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και 

Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ 

• Στον 2ο Άξονα Προτεραιότητας  με συνολική δημόσια δαπάνη τα 40 

εκατομμυρίων ευρώ έχουν εξειδικευτεί  τρείς δράσεις συνολικού π/υ Δ.Δ. 

4.010.000 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 10,02% της Δ.Δ. του 

άξονα. 

• Στο πλαίσιο αυτής της εξειδίκευσης έχουν εκδοθεί τρείς προσκλήσεις συνολικού  

π/υ 3.429.000,18 ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 8,57% του π/υ του άξονα και έχει 

ενταχθεί μία Πράξη συνολικής Δ.Δ. 5.881.239 € ευρώ, ποσού που αντιστοιχεί στο 

14,7% της Δ.Δ. του άξονα προτεραιότητας. 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά 

στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί 

για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

• Τέλος οι Νομικές Δεσμέυσεις ανέρχονται σε 5.881.239 € ευρώ και οι 

εκτελεσμένες επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των παραπάνω νομικών δεσμέυσεων, 

ανέρχονται σε 4.060.458 € ευρώ. 

 

Στο πλαίσιο του άξονα εντός  του 2018 εξειδικεύτηκαν οι παρακάτω τρείς νέες 

δράσεις για τις οποίες εκδόθηκαν και οι αντίστοιχες προσκλήσεις: 

•  ΔΡΑΣΗ 2.3.ΕΦΔ.ΠΕΙΡΑΙΑ «Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών που αναβαθμίζουν 

την ποιότητα ζωής Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν 

τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την Ηλεκτρονική Δημοκρατία, τη Λογοδοσία και 

υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον «Μηχανισμό Διακυβέρνησης» της 

ΟΧΕ με Π/Υ Δ.Δ  1.6215.000 €. 

•  ΔΡΑΣΗ 2.2.1.ΕΦΔ ΑΣΔΑ «Πιλοτικές Εφαρμογές Έξυπνης πόλης στη Δυτική 

Αθήνα» με Π/Υ Δ.Δ 500.000€. 

•  ΔΡΑΣΗ 2.3.1.ΕΦΔ ΑΣΔΑ «Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων 

Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες. Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς 

Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των 

Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότητας 

στη Δυτική Αθήνα» με Π/Υ Δ.Δ 981.000€. 

 

• Μέσα στο έτος έγινε εκχώρηση πόρων στον  ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση 

δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας 

03 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της 

ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για 

προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της 

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

• Στον 3ο Άξονα Προτεραιότητας  με συνολική δημόσια δαπάνη τα 132.049.165 

εκατομμυρίων ευρώ, έχει εξειδικευτεί  πέντε δράσεις συνολικού π/υ Δ.Δ. 

34.805.000 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 26,35% της Δ.Δ. του 

άξονα. Οι δαπάνες στο πλαίσιο της εκχώρισης ανέρχονται στο 25% του Π/Υ της 

εκχώρησης δηλαδή σε €12.500.000. 

• Στο πλαίσιο του άξονα έχουν εκδοθεί τρείς προσκλήσεις συνολικού  π/υ 

22.605.000 ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 17,12% του π/υ του άξονα ενώ έχουν 

ενταχθεί 77 Πράξεις συνολικής Δ.Δ. 17.822.741,92 € ευρώ, ποσού που αντιστοιχεί 

στο 13,5% της Δ.Δ. του άξονα προτεραιότητας. Οι εν λόγω Πράξεις αφορούν 

αντΊστοιχα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα που στηρίζονται 

από τις Δράσεις. 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά 

στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί 

για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

• Τέλος οι Νομικές Δεσμέυσεις ανέρχονται σε 61.818.048 € ευρώ χωρίς ωστόσο να 

υπάρχουν εκτελεσμένες επιλέξιμες δαπάνες για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 

• Κατά το 2018, για τον άξονα προτεραιότητας, ξεκίνησε ή εξειδίκευση δράσεων 

και η έκδοση προσλήσεων από τους Ενδιάμεσο φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο των  

Ολοκληρωμενων Χωρικών Επενδύσεων και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους 

αντίστοιχους φορείς. 

 

• Μέσα στο έτος έγινε εκχώρηση πόρων στον  ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση 

δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας 

• Επίσης, μέσα στο έτος έγινε εκχώρηση ποσού 10,0 εκ. € στο ΕΠΑΝΕΚ για την 

υλοποίηση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας σε δράσεις  

Τουρισμού 

04 Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης 

ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση 

Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις 

Αστικές Περιοχές 

• Στον 4ο Άξονα Προτεραιότητας  με συνολική δημόσια δαπάνη 78.601.816 ευρώ, 

έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις συνολικού π/υ Δ.Δ. 34.879.448 ευρώ ποσού που 

αντιστοιχεί στο 44,37% του π/υ Δ.Δ. του άξονα. 

• Στο πλαίσιο του άξονα έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις συνολικού  π/υ 

24.900.000 ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 31,68% του π/υ του άξονα ενώ έχει 

ενταχθεί μία Πράξη συνολικής Δ.Δ. 14.737.840€ ευρώ, ποσού που αντιστοιχεί στο 

18,75% της Δ.Δ. του άξονα προτεραιότητας. Οι εν λόγω Πράξη αφορά στην 

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στην Περιφέρεια Αττικής . 

 

Στο πλαίσιο του άξονα εντός  του 2018 εξειδικεύτηκαν οι παρακάτω τρείς νέες 

δράσεις για τις οποίες εκδόθηκαν και οι αντίστοιχες προσκλήσεις: 

•  ΔΡΑΣΗ 4.3.ΕΑΤΑ.1 «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και σχολικών 

συγκροτημάτων της περιοχής παρέμβασης»  με Π/Υ Δ.Δ  8.979.448 €. 

•  ΔΡΑΣΗ 4.3.ΑΣΔΑ.1 «Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε 

Υφιστάμενα Δημόσια Κτίρια στη Δυτική Αθήνα (Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων 

που ανήκουν στην κεντρική Δημόσια Διοίκηση, άρθρο 5 Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για 

την ενεργειακή απόδοση)» με Π/Υ Δ.Δ 4.550.000 €. 

•  ΔΡΑΣΗ 4.3.ΑΣΔΑ.2  «Ενεργειακή αναβάθμιση κεντρικού Κτιρίου 

Συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ» με Π/Υ Δ.Δ 200.000 €. 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά 

στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί 

για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

•  ΔΡΑΣΗ 4.3.ΑΣΔΑ.3  «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Βιοκλιματική 

Αναβάθμιση του Ελεύθερου Δημόσιου (κοινόχρηστου) Χώρου και Εξοικονόμηση 

Ενέργειας στο Αστικό περιβάλλον.» με Π/Υ Δ.Δ 1.150.000 €. 

 

05 Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική 

Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης 

Κινδύνων 

• Στον 5ο Άξονα Προτεραιότητας  με συνολική δημόσια δαπάνη 95.577.123€ ευρώ, 

έχουν εξειδικευτεί τέσσερις δράσεις συνολικού π/υ 16.447.000 €, ποσό  που 

αντιστοιχεί στο 17,2% του π/υ του άξονα. 

• Στο πλαίσιο του άξονα έχουν εκδοθεί τρείς προσκλήσεις συνολικού  π/υ 

12.647.000 ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 13,23 του π/υ του άξονα ενώ έχουν 

ενταχθεί επτά Πράξεις συνολικής Δ.Δ. 32.778.871,59 € ευρώ, ποσού που 

αντιστοιχεί στο 34,31% της Δ.Δ. του άξονα προτεραιότητας. 

• Οι Νομικές Δεσμέυσεις ανέρχονται σε 15.023.312 € ευρώ με τις εκτελεσμένες 

επιλέξιμες δαπάνες να ανέρχονται σε 11.615.065 € ευρώ. 

Τέλος στο πλαίσιο του άξονα έχει εγκριθεί Υπερδέσμευση πόρων 140% της ΔΔ του 

άξονα (ΦΕΚ2033Β/2018) = 133.807.972,20 

 

Ο ΑΣΔΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης προχώρησε στην εξειδίκευση και 

έκδοση δύο προσκλήσεων για την πρόληψη και πολιτική προστασία στη Δυτική 

Αττική. Πρόκειται για τη Δράση 5.1.ΑΣΔΑ.1 «Πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων 

και διασφάλιση της Βιωσιμότητας των παρεμβάσεων Αστικής Αναζωογόνησης στις 

περιοχές της Δυτικής Αθήνας που επηρεάζονται από τους Ορεινούς Όγκους, τα 

ρέματα εντός του αστικού ιστού κ.λπ.» με π/υ 3.750.000 ευρώ και τη Δράση 

5.1.ΑΣΔΑ.2 «Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα» με 

π/υ 327.000ευρώ. 

 

Η ΕΥΔΕΠ εξέδωσε την Πρόσκληση της Δράσης που αφορά την «Προμήθεια 

μηχανημάτων και εξοπλισμού στο πλαίσο υποστήριξης του Σχεδίου Ξενοκράτης» 

με π/υ 8.570.000 ευρώ. 

 

06 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό 

Περιβάλλον 

• Στον 6ο Άξονα Προτεραιότητας  με συνολική δημόσια δαπάνη περίπου 

157.255.114ευρώ, έχουν εξειδικευτεί δέκα οκτώ δράσεις συνολικού π/υ Δ.Δ. 

45.540.367 ευρώ, ποσό  που αντιστοιχεί στο 28,95% του π/υ Δ.Δ. του άξονα. 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά 

στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί 

για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

• Στο πλαίσιο του άξονα έχουν εκδοθεί επτά προσκλήσεις π/υ 25.111.367 

εκατομμυρίων ευρώ και έχουν ενταχθεί είκοσι τέσσερις  πράξεις συνολικού π/υ 

Δ.Δ. 38.753.721,44€ ευρώ. 

• Τέλος οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε συνολική επιλέξιμη Δ.Δ. 18.533.439 

€ ευρώ ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του άξονα, ανέρχονται σε 8.321.026 

€ ευρώ. 

 

Γενικότερα, η πορεία του άξονα κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική καθώς μετά και 

την σύσταση των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης στο πλαίσιο των ΟΧΕ, έχει 

αρχίσει να εξειδικεύεται και να εντάσσεται σημαντικός αριθμός δράσεων και 

Πράξεων. 

Τέλος στο πλαίσιο του άξονα έχει εγκριθεί Υπερδέσμευση πόρων 140% της ΔΔ 

(ΦΕΚ2033Β/2018) = 220.157.201,60 

Η υπερδέσμευση κρίθηκε επιβεβλημένη για να ικανοποιήσει την αυξημένη 

δέσμευση πόρων η οποία προέκυψε τόσο από τις ενταγμένες πράξεις όσο και από 

τις σημαντικές εκχωρήσεις στις αστικές αρχές. Η ανάγκη της υπερδέσμευσης θα 

εκλείψει μετά την συμβασιοποίηση όλων των έργων υποδομών του άξονα. 

 

 

 

07 Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των 

Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της 

Περιφέρειας Αττικής 

•Στον 7ο άξονα προτεραιότητας  με συνολική δημόσια δαπάνη περίπου 

167.591.512 ευρώ, έχουν εξειδικευτεί τέσσερις δράσεις συνολικού π/υ Δ.Δ. 

254.075.333 ευρώ, ποσό  που υπερκαλύπτει τον αντίστοιχο π/υ του άξοναφτά 

φτάνοντας  σε  ποσοστό 151,60%. 

•Στο πλαίσιο του άξονα έχει εκδοθεί μία πρόσκληση συνολικού  π/υ 113.900.000 

ευρώ ποσό η οποία αφορά στο σημαντικό έργο της «Επέκτασης βασικών λιμενικών 

υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων στο Λιμάνι του 

Πειραιά».  

• Έχουν ενταχθεί Δύο Πράξεις συνολικής Δ.Δ. 137.510.000 € ευρώ, ποσού που 

αντιστοιχεί στο 82,05% της Δ.Δ. του άξονα προτεραιότητας. 

• Oι Νομικές Δεσμέυσεις ανέρχονται σε 15.023.312 € ευρώ με τις εκτελεσμένες 

επιλέξιμες δαπάνες να ανέρχονται σε 11.615.065 € ευρώ. 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά 

στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί 

για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

• Oι εκτελεσμένες επιλέξιμες δαπάνες για το 2018 στο πλαίσιο του άξονα 

προτεραιότητας, ανέρχονται σε 16.549.224 ευρώ. 

• Στο πλαίσιο του Άξονα έχει εγκριθεί υπερδέσμευση πόρων ποσοστού 157% της 

ΔΔ του άξονα (ΦΕΚ3415Β/2017) = 263.118.673,80. Η υπερδέσμευση είναι 

επιβεβλημένη για να καλύψει την ανάγκη της ένταξης του έργου της προβλήτας της 

κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά 

 

Τέλος , να αναφερθεί ότι με την τελευταία αναθεώρηση έγινε η προσθήκη μιας νέας 

Επ. Προτεραιότητας, της 7e «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της 

ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, 

αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της 

διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»  και του αντίστοιχου Ειδικού 

Στόχου και των δεικτών εκροών και αποτελέσματος, προκειμένου να καλυφθεί η 

ανάγκη για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια. 

 

08 Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της 

Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού 

στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης 

•Το 2018 ενεργοποιήθηκε και Άξονας Προτεραιότητας 8, ο οποίος δεν έχει 

προχωρήσει, κυρίως λόγω εκκρεμοτήτων σε θέματα που σχετίζονταν με το 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και την έγκριση του νέου Ενιαίου 

Σύστηματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των 

Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης.  

• Στον 8ο άξονα προτεραιότητας  με συνολική δημόσια δαπάνη περίπου 21.797.054 

ευρώ, έχουν ήδη εξειδικευτεί τρείς δράσεις συνολικού π/υ Δ.Δ. 6.337.000 ευρώ, 

ποσό  που αντιστοιχεί στο 29,07% του π/υ του άξονα. 

• Στο πλαίσιο του άξονα έχει εκδοθεί μία πρόσκληση συνολικού  π/υ 1.516.000 

ευρώ ποσό η οποία αφορά τη Δράση 8.5.ΕΑΤΑ.1. «Εργαλεία Προώθησης της 

Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων -Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας 

Δήμου Αθηναίων» , ενώ έχει ενταχθεί και η αντίστοιχη Πράξη συνολικής Δ.Δ. 

1.302.000 € ευρώ. 

• Στον άξονα δεν υπήρχαν κατά 2018 εκτελεσμένες επιλέξιμες δαπάνες. 

 

Οι άλλες δύο Δράσεις που έχουν εξειδικευτεί είναι: 

•  ΔΡΑΣΗ 8.3.ΕΑΤΑ.1. «Υποστήριξη της Εκκόλαψης Νέων Επιχειρήσεων σε 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά 

στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί 

για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

κλάδους της RIS»  με Π/Υ Δ.Δ  2.843.000 €. 

•  ΔΡΑΣΗ 8.5.ΑΣΔΑ.1 «Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας 

των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του 

Διεθνούς Ανταγωνισμού, τις παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις 

σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής με Π/Υ 

Δ.Δ 1.978.000€. 

 

• Μέσα στο έτος έγινε εκχώρηση πόρων στον  ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση 

δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας 

 

09 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – 

Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 

• Στον 9ο Άξονα Προτεραιότητας (Ε.Κ.Τ. στο Θεματικό Στόχο 9)  με συνολική 

δημόσια δαπάνη 297.633.489,00 ευρώ, έχουν εξειδικευτεί δέκαοκτώ δράσεις 

συνολικού π/υ Δ.Δ. 119.303.577 ευρώ, ποσό  που αντιστοιχεί στο 40,08% του π/υ 

Δ.Δ. του άξονα. 

• Στο πλαίσιο του άξονα έχουν εκδοθεί έξι προσκλήσεις π/υ 40.606.977 ευρώ και 

έχουν ενταχθεί εννέα πράξεις, συνολικού π/υ Δ.Δ. 32.903.678,25€. 

• Τέλος οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του άξονα, ανέρχονται σε 36.632.512 

ευρώ. 

• Πιο συγκεκριμένα μέσα στο έτος 2018 συνεχίστηκε η ένταξη Πράξεων στο 

πλαίσιο των προσκλήσεων των οριζόντιων δράσεων όπως οι Δομές Φτώχειας, τα 

Κέντρα Κοινότητας, τα ΚΔΗΦ και οι Δομές Αστέγων καθώς και η Δράση της 

Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής για το αντίστοιχο σχολικό έτος. 

 

• Μέσα στο έτος έγινε εκχώρηση πόρων στον  ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση 

δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας. 

• Επίσης, μέσα στο έτος έγινε εκχώρηση πόρων  11,5 εκ. € σε ΑΠΚΟ για την 

υλοποίηση δράσεων ΚΑΛΟ. 

10 Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών 

Υποδομών και Υποδομών Υγείας 

• Στον 10ο Άξονα Προτεραιότητας (Ε.Τ.Π.Α.. στο Θεματικό Στόχο 9)  με συνολική 

δημόσια δαπάνη 66.544.108 ευρώ, έχουν εξειδικευτεί τρείς δράσεις συνολικού π/υ 

Δ.Δ. 26.856.880 ευρώ, ποσό  που αντιστοιχεί στο 40,36% του π/υ Δ.Δ. του άξονα. 

• Κατά 2018 εκδόθηκαν τέσσερις προσκλήσεις π/υ 39.376.880 ευρώ και έχουν 

ενταχθεί δέκα έξι Πράξεις, συνολικού π/υ Δ.Δ. 14.490.824,35 ευρώ. 



 

EL 16  EL 

Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά 

στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί 

για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

• Τέλος οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 3.303.663 ευρώ και οι εκτελεσμένες 

επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε 965.913 ευρώ. 

 

Οι Δράσεις που έχουν εξειδικευτεί το 2018 είναι: 

•  ΔΡΑΣΗ 9.a.1.10 «Προμήθεια εξοπλισμού μονάδων Δευτεροβάθμιας και 

Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια Αττικής»  με Π/Υ Δ.Δ  

13.356.880 €. 

•  ΔΡΑΣΗ 9.a.ΑΣΔΑ.1 «Αναβάθμιση & Συμπλήρωση Κοινωνικών Υποδομών στη 

Δυτική Αθήνα» με Π/Υ Δ.Δ 6.800.000€. 

•  9.a.ΕΑΤΑ.1 «Βελτίωση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών που θα 

συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης» με Π/Υ Δ.Δ 

6.700.000€. 

 

11 Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών 

Εκπαίδευσης 

• Στον 11ο Άξονα Προτεραιότητας (Θεματικός Στόχος 10)  με συνολική δημόσια 

δαπάνη 66.544.108 ευρώ, έχουν εξειδικευτεί τρείς δράσεις συνολικού π/υ Δ.Δ. 

17.450.000 ευρώ, ποσό  που αντιστοιχεί στο 26,22% του π/υ Δ.Δ. του άξονα. 

• Στο πλαίσιο αυτής της εξειδίκευσης έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις π/υ 

15.650.000 που αφορούν στη Δράση  10.1.1.4 με τίτλο «Αναβάθμιση εξοπλισμού 

σε Σχολικές Μονάδες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Περιφέρειας Αττικής» συνολικού π/υ Δ.Δ. 8.630.000 ευρώ και στη Δράση 10.1.1.5 

με τίτλο «Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες  Γενικής και 

Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής» 

συνολικού π/υ Δ.Δ. 7.020.000 ευρώ.  

• Το συνολικό ύψος των Προσκλήσεων για τον 2018 ανήλθε σε 24.440.000 ευρώ 

ποσό  που αντιστοιχεί στο 36,72% του π/υ Δ.Δ. του άξονα. 

• Έχουν ενταχθεί έξι πράξεις, συνολικού π/υ Δ.Δ. 13.689.875,18 ευρώ. 

• Οι εκτελεσμένες επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του άξονα ανέρχονται σε 

2.228.349 ευρώ. 

• Τέλος στο πλαίσιο του Άξονα έχει εγκριθεί υπερδέσμευση πόρων ποσοστού 140% 

της ΔΔ - ΥΑ 53165/20.05.2019 = 75.860.283,12€ 

 

12 Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ) • Στον 12ο Άξονα Προτεραιότητας με συνολική δημόσια δαπάνη 15.605.387 ευρώ, 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά 

στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί 

για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

έχουν εξειδικευτεί έξι δράσεις συνολικού π/υ Δ.Δ. 1.046.400 ευρώ, ποσό  που 

αντιστοιχεί στο 6,71 % του π/υ Δ.Δ. του άξονα.  

• Έχουν ενταχθεί τέσσερις πράξεις τεχνικής υποστήριξης  συνολικού π/υ Δ.Δ. 

2.150.046,94 ευρώ. 

• Οι εκτελεσμένες επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο για τον άξονα, ανέρχονται σε 

421.553 ευρώ. 

Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ) ERDF 

 16396012.99>15605387.00 Αφορούσε σε ΤΒ προς ΕΦΕΠΑΕ η οποία πλέον 

έχει ανακληθεί αφού δίνεται από το ΕΠΑΝΕΚ 

13 Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ) • Στον 13ο Άξονα Προτεραιότητας με συνολική δημόσια δαπάνη 5.375.600 ευρώ, 

έχουν εξειδικευτεί τέσσερις δράσεις συνολικού π/υ Δ.Δ. 320.612 ευρώ, ποσό  που 

αντιστοιχεί στο 5,96 % του π/υ Δ.Δ. του άξονα.  

• Έχουν ενταχθεί τρείς πράξεις τεχνικής υποστήριξης  συνολικού π/υ Δ.Δ. 

435.584,47 ευρώ. 

• Οι εκτελεσμένες επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο για τον άξονα, ανέρχονται σε 

58.280 ευρώ. 

 

 

  



 

EL 18  EL 

3.2. Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]  

 

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας 

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

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων 

ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 01 / 1a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος (2023) 

γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F SO027 Δομές στήριξης επιχειρήσεων για 

παραγωγή καινοτομίας 

Αριθμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

S SO027 Δομές στήριξης επιχειρήσεων για 

παραγωγή καινοτομίας 

Αριθμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

F SO033 Ερευνητικές υποδομές που ενισχύονται Αριθμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

S SO033 Ερευνητικές υποδομές που ενισχύονται Αριθμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4,00   1,00 0,00 0,00  

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Άνδρες 2017 Γυναίκες 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 

F SO027 Δομές στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S SO027 Δομές στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F SO033 Ερευνητικές υποδομές που ενισχύονται 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S SO033 Ερευνητικές υποδομές που ενισχύονται 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F SO027 Δομές στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας 0,00 0,00 0,00 

S SO027 Δομές στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας 0,00 0,00 0,00 

F SO033 Ερευνητικές υποδομές που ενισχύονται 0,00 0,00 0,00 

S SO033 Ερευνητικές υποδομές που ενισχύονται 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων 

ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

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

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3293 Επιχειρήσεις που ασχολούνται με επιστημονική έρευνα 

και ανάπτυξη 

Αριθμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.136,00 2014 2.500,00    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ3293 Επιχειρήσεις που ασχολούνται με επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη       2.136,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

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

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης 

και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην 

κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη  δικτύωση, στα συμπλέγματα 

φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, 

ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των 

τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 01 / 1b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

300,00   0,00 0,00 0,00  

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

300,00   0,00 0,00 0,00  

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

250,00   0,00 0,00 0,00  

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

250,00   0,00 0,00 0,00  

F CO27 Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται 
με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα 

έρευνας και ανάπτυξης 

ευρώ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

30.000.000,00   0,00 0,00 0,00  

S CO27 Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται 
με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα 

έρευνας και ανάπτυξης 

ευρώ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

30.000.000,00   0,00 0,00 0,00  

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

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

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

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F CO27 Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον 

τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης 

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

S CO27 Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον 

τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

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

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 0,00 0,00 0,00 

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 0,00 0,00 0,00 

F CO27 Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης 0,00 0,00 0,00 

S CO27 Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

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

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης 

και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην 

κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα 

φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, 

ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των 

τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 

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

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 
Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2018 
Σύνολο 

2018 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3211 Δαπάνη Ε&Α των 
επιχειρήσεων ως ποσοστό 

του ΑΕΠ 

%  (ως ποσοστό 
του ΑΕΠ) 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,34 2011 0,56   Ο δείκτης θα παρακολουθείται από τo Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ 
ΓΓΕΤ, με διετή συχνότητα αλλά τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα 

και από την Eurostaτ 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ3211 Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 0,54  0,34  0,34  0,34  
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Άξονας προτεραιότητας 02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ 

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

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 02 / 2b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

480,00   0,00 0,00 0,00  

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

480,00   0,00 0,00 0,00  

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

300,00   0,00 0,00 0,00  

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

300,00   0,00 0,00 0,00  

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

Επιχειρήσεις Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

150,00   0,00 0,00 0,00  

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

Επιχειρήσεις Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

150,00   0,00 0,00 0,00  

F CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

S CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

F CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που 

συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων 

(επιχορηγήσεις) 

ευρώ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

21.600.000,00   0,00 0,00 0,00  

S CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που 

συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων 

(επιχορηγήσεις) 

ευρώ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

21.600.000,00   0,00 0,00 0,00  

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης 

στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

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

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

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

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

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη 

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

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

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

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

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

F CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη 

των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 

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

S CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη 

των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 

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

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

ενίσχυση 

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

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

ενίσχυση 

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

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

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

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

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

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 0,00 0,00 0,00 

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 0,00 0,00 0,00 

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

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

F CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 0,00 0,00 0,00 

S CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 0,00 0,00 0,00 

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση 0,00 0,00 0,00 

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ 

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

Ειδικός στόχος 2.b.1 - Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 
Έτος 
βάσης 

Τιμή στόχος 
(2023) 

2018 
Σύνολο 

2018 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3221 Ποσοστό ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται μέσω 

ηλεκτρονικού εμπορίου 

% Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5,80 2010 15,00    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ3221 Ποσοστό ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου         
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Άξονας προτεραιότητας 02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 02 / 2c 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F SO007 Ψηφιακές υπηρεσίες 

που δημιουργούνται / 

αναβαθμίζονται 

Αριθμός Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

S SO007 Ψηφιακές υπηρεσίες 

που δημιουργούνται / 

αναβαθμίζονται 

Αριθμός Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4,00   1,00 0,00 0,00  

F Τ3225 Εφαρμογές ΤΠΕ στις 
αστικές μεταφορές 

Αριθμός Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

S Τ3225 Εφαρμογές ΤΠΕ στις 
αστικές μεταφορές 

Αριθμός Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00   2,00 0,00 0,00 Αφορά τις δύο πράξεις με α) κωδικό ΟΠΣ 5001907 και τίτλο ΨΗΦΙΑΚΕΣ, ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΑΣΑ - Β΄ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΣΠΑ 2014-2020 και 

β) κωδικό ΟΠΣ 5003870 και τίτλο ΕΝΙΑΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΑΣΣΚ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ - (Β΄ΦΑΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΣΠΑ 2014-2020) 

Για την αρχική στοχοθεσία του δείκτη είχε ληφθεί υπόψη μόνο το έργο του 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Σε επόμενη αναθεώρηση του ΕΠ θα αναθεωρηθεί και η 

τιμή στόχος για το 2023. 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Άνδρες 2017 Γυναίκες 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 

F SO007 Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S SO007 Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F Τ3225 Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Τ3225 Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F SO007 Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται 0,00 0,00 0,00 

S SO007 Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται 0,00 0,00 0,00 

F Τ3225 Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές 0,00 0,00 0,00 

S Τ3225 Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας 

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

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3222 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 
από ηλεκτρονικές εφαρμογές 

στον τομέα των μεταφορών 

% Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5,00 2014 40,00   Ο δείκτης παρακολουθείται από τον ΟΑΣΑ, σε ετήσια βάση. Ο εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός από ηλεκτρονικές εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών καλύπτεται 

από τον εκσυγχρονισμό του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων στις αστικές 

συγκοινωνίες της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 
2014 

Σύνολο 
2014 

Ποιοτικά 

Τ3222 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από ηλεκτρονικές εφαρμογές στον τομέα των 

μεταφορών 

45,00        
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Άξονας προτεραιότητας 03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων 

και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων 

επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 03 / 3a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2018 Σύνολο 2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

332,00   0,00 0,00 0,00  

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

332,00   76,00 0,00 0,00  

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

50,00   0,00 0,00 0,00  

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

50,00   76,00 0,00 0,00 Ο στόχος του 2023 φαίνεται να υπερκαλύπτεται εξαιτίας 

της  Ένταξης 76 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 2633 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
Σε επόμενη αναθεώρηση του ΕΠ θα αναθεωρηθεί και η 

τιμή στόχος για το 2023. 

 

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

270,00   0,00 0,00 0,00  

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

270,00   76,00 0,00 0,00  

F CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός νέων επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

S CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός νέων επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

12,00   76,00 0,00 0,00 Ο στόχος του 2023 φαίνεται να υπερκαλύπτεται εξαιτίας 

της  Ένταξης 76 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 2633 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
Σε επόμενη αναθεώρηση του ΕΠ θα αναθεωρηθεί και η 



 

EL 30  EL 

(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2018 Σύνολο 2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

τιμή στόχος για το 2023 

F CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Ιδιωτικές επενδύσεις που 
συνδυάζονται με δημόσια 

στήριξη των επιχειρήσεων 

(επιχορηγήσεις) 

ευρώ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

10.000.000,00   0,00 0,00 0,00  

S CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Ιδιωτικές επενδύσεις που 

συνδυάζονται με δημόσια 

στήριξη των επιχειρήσεων 
(επιχορηγήσεις) 

ευρώ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

10.000.000,00   11.885.132,43 0,00 0,00 Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη, 
που συνδέεται με τον CO02, έγινε με μέσο ποσοστό 

έντασης της ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο θα 

ανέρχεται στο 50%. Όμως έχουμε υπερκάλυψη του στόχου 
στον CO02 οπότε προκύπτει και υπερκάλυψη στον CO06 

όχι όμως αναλογική. 

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν 

ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

100,00   0,00 0,00 0,00  

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν 

ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

100,00   14,40 0,00 0,00  

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

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

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

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

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

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη 

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

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

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

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

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

F CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη 

των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 

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

S CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη 

των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 

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

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

ενίσχυση 

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

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

ενίσχυση 

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

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00 0,00 0,00 
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

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

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

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 0,00 0,00 0,00 

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 0,00 0,00 0,00 

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

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

F CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 0,00 0,00 0,00 

S CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 0,00 0,00 0,00 

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση 0,00 0,00 0,00 

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων 

και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων 

επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

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

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3231 Αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας σε cluster -  θερμοκοιτίδες 

Αριθμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

185,00 2013 300,00    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

2014 

Σύνολο 

2014 

Ποιοτικά 

Τ3231 Αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε 

cluster -  θερμοκοιτίδες 
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Άξονας προτεραιότητας 03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων 

και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 03 / 3c 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.185,00   0,00 0,00 0,00  

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.185,00   1.000,00 0,00 0,00  

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

185,00   0,00 0,00 0,00  

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

185,00   0,00 0,00 0,00  

F CO03 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.000,00   0,00 0,00 0,00  

S CO03 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.000,00   1.000,00 0,00 0,00  

F CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που 
συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων 

(επιχορηγήσεις) 

ευρώ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

37.000.000,00   0,00 0,00 0,00  

S CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που 
συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων 

(επιχορηγήσεις) 

ευρώ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

37.000.000,00   0,00 0,00 0,00  

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

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

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

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

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

F CO03 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη 
πλην επιχορηγήσεων 

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

S CO03 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

πλην επιχορηγήσεων 

F CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη 
των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 

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

S CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη 

των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 

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

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

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

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

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

F CO03 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων 0,00 0,00 0,00 

S CO03 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων 0,00 0,00 0,00 

F CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 0,00 0,00 0,00 

S CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 0,00 0,00 0,00 

 

 

  



 

EL 35  EL 

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

και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

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

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3232 Απασχόλησης στις ΜΜΕ της Περιφέρειας (Β’γενή και Γ’ 
γενή τομέα 

Αριθμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

678.710,00 2014 810.000,00    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ3232 Απασχόλησης στις ΜΜΕ της Περιφέρειας (Β’γενή και Γ’ γενή τομέα         
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Άξονας προτεραιότητας 03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων 

και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 03 / 3d 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

580,00   0,00 0,00 0,00  

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

580,00   0,00 0,00 0,00  

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

Επιχειρήσεις Περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες 

580,00   0,00 0,00 0,00  

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

580,00   140,00 0,00 0,00  

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

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

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

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

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

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

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

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

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

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 0,00 0,00 0,00 

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 0,00 0,00 0,00 

 

 

  



 

EL 37  EL 

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

και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

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

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3233 Μεταβολή της αξία των εξαγωγών προϊόντων και 
υπηρεσιών 

εκατ. €, τρέχουσες 
τιμές 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

14.309,29 2013 20.511,62    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ3233 Μεταβολή της αξία των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών         
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Άξονας προτεραιότητας 04 - Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές 

Περιοχές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 04 / 4b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

150,00   0,00 0,00 0,00  

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

150,00   0,00 0,00 0,00  

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

150,00   0,00 0,00 0,00  

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

150,00   0,00 0,00 0,00  

F CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που 

συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων 

(επιχορηγήσεις) 

ευρώ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

23.580.545,00   0,00 0,00 0,00  

S CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που 

συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων 

(επιχορηγήσεις) 

ευρώ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

23.580.545,00   0,00 0,00 0,00  

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

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

F CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη 

δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας 

MW Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

S CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη 

δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας 

MW Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου 

Τόνοι ισοδυνάμου 

CO2 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.800,00   0,00 0,00 0,00  

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου 

Τόνοι ισοδυνάμου 

CO2 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.800,00   0,00 0,00 0,00  
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(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

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

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

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

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

F CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη 

των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 

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

S CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη 
των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 

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

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

ενίσχυση 

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

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

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

F CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης 

ενέργειας 

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

S CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας 

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

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

των αερίων θερμοκηπίου 

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

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

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

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

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

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

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

F CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 0,00 0,00 0,00 

S CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 0,00 0,00 0,00 

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση 0,00 0,00 0,00 

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση 0,00 0,00 0,00 

F CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας 0,00 0,00 0,00 

S CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας 0,00 0,00 0,00 

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 0,00 0,00 0,00 

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 04 - Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές 

Περιοχές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

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

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3241 Περιορισμός της αύξησης της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας στη βιομηχανία και τον τριτογενή τομέα 

Σε χιλιάδες 
KWh 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

8.116.592,00 2010 9.252.915,00    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

2014 

Σύνολο 

2014 

Ποιοτικά 

Τ3241 Περιορισμός της αύξησης της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη 

βιομηχανία και τον τριτογενή τομέα 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

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

Περιοχές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 04 / 4c 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 

νοικοκυριών που κατατάσσονται σε 
καλύτερη κατηγορία ενεργειακής 

κατανάλωσης 

Νοικοκυριά Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.180,00   0,00 0,00 0,00  

S CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 

νοικοκυριών που κατατάσσονται σε 
καλύτερη κατηγορία ενεργειακής 

κατανάλωσης 

Νοικοκυριά Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.180,00   1.700,00 0,00 0,00 Στην  1 αναθεώρηση του ΕΠ ο αριθμός των 

νοικοκυριών με καλύτερη ενεργειακή 
κατανάλωση εκτιμήθηκε (παράρτημα πλαισίου 

δεικτών ΕΠ) ως εξής: 
€ 10.000.000 / 9.434,09 = 1.060 νοικοκυριά, 

1.060 x 80% = 848 νοικοκυριά 

 Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με διαθέσιμο  
προϋπολογισμό 14.000.000,00 €. 

Από την Ενταγμένη Πράξη "Ενεργειακή 

αναβάθμιση κατοικιών" με Τελικό Δικαιούχο το 
ΕΤΕΑΝ προέκυψε ο ρεαλιστικός στόχος. 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της 

ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 

kWh/έτος Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

20.000.000,00   0,00 0,00 0,00  

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της 

ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 

kWh/έτος Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

20.000.000,00   0,00 0,00 0,00  

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια 

μείωση των εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδυνάμου 

CO2 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4.955,00   0,00 0,00 0,00  

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια 

μείωση των εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου 

Τόνοι 

ισοδυνάμου 

CO2 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4.955,00   1.173,00 0,00 0,00  

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

F CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης 

S CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη 
κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης 

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

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

δημόσιων κτιρίων 

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

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

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

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

των αερίων θερμοκηπίου 

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

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

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

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης 0,00 0,00 0,00 

S CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης 0,00 0,00 0,00 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 0,00 0,00 0,00 

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 0,00 0,00 0,00 

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 0,00 0,00 0,00 

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

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

Περιοχές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

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

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3242 Κατανάλωσης ενέργειας στον οικιστικό και 
δημόσιο τομέα 

Σε χιλιάδες 
KWh 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

8.017.743,00 2010 6.935.434,00   Εισαγωγή της τιμής σε ότι αφορά στοιχεία του 
έτους 2012, από τη διεύθυνση: 

http:// www.statistics.gr/el/statistics/-

/publication/SIN03/2012 

Τ3244 Αριθμός Δημόσιων Κτιρίων με αναβάθμιση 
της ενεργειακής κατηγορίας κατά δύο 

βαθμίδες 

Πλήθος 
κτιρίων 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

50,00 2014 320,00   . 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 

Ποιοτικά 
2016 Σύνολο 2016 

Ποιοτικά 
2015 Σύνολο 2015 

Ποιοτικά 
2014 Σύνολο 2014 

Ποιοτικά 

Τ3242 Κατανάλωσης ενέργειας στον οικιστικό και δημόσιο τομέα 8.195.327,00  8.195.327,00  8.195.327,00  8.195.327,00  

Τ3244 Αριθμός Δημόσιων Κτιρίων με αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας κατά 

δύο βαθμίδες 
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Άξονας προτεραιότητας 04 - Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές 

Περιοχές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 04 / 4g 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη 

δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας 

MW Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4,50   0,00 0,00 0,00  

S CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη 

δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας 

MW Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4,50   0,00 0,00 0,00  

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου 

Τόνοι 

ισοδυνάμου 
CO2 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

33.328,00   0,00 0,00 0,00  

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου 

Τόνοι 

ισοδυνάμου 
CO2 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

33.328,00   0,00 0,00 0,00  

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

F CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης 

ενέργειας 

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

S CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης 

ενέργειας 

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

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

των αερίων θερμοκηπίου 

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

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

των αερίων θερμοκηπίου 

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

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας 0,00 0,00 0,00 

S CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας 0,00 0,00 0,00 

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 0,00 0,00 0,00 

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 04 - Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές 

Περιοχές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

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

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3243 Εγκατεστημένη 

ισχύς ΣΗΘΥΑ 

MW Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

31,74 2014 35,74 32,74  Η τιμή του δείκτη με βάση τα δεδομένα Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Νοέμβριος 2018 

ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που εκδίδει ο ΛΑΓΗΕ ΑΕ  στην ιστοσελίδα του παρέμεινε σταθερή. Η 

τιμή βάσης του δείκτη προήλθε από τα Μηνιαία Στατιστικά Δελτία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που 
εκδίδει ο ΛΑΓΗΕ ΑΕ 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ3243 Εγκατεστημένη ισχύς ΣΗΘΥΑ 32,74      31,74  
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Άξονας προτεραιότητας 05 - Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων 

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

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 05 / 5a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO20 Πρόληψη και διαχείριση 

κινδύνων: Πληθυσμός που 

ωφελείται από αντιπλημμυρικά 
μέτρα 

Άτομα Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

385.000,00   243.200,00 0,00 0,00  

S CO20 Πρόληψη και διαχείριση 

κινδύνων: Πληθυσμός που 

ωφελείται από αντιπλημμυρικά 
μέτρα 

Άτομα Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

385.000,00   1.109.765,00 0,00 0,00 Η μεθοδολογία υπολογισμού του ωφελούμενου πληθυσμού 

βασίστηκε στο μέσο κόστος ανά εξυπηρετούμενο πληθυσμό με βάση 

τις ενταχθείσες πράξεις του ΕΣΠΑ 2007-2013. Δεδομένης της 
μεγάλης έκπτωσης που λαμβάνουν τα έργα που δημοπρατούνται, της 

υπερδέσμευσης στους άξονες 5 και 6 (μέγιστο 140,00%) και της 

αύξησης των εντασσόμενων πράξεων προκύπτει η διαφορά στο 
στόχο. 

F CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: 

Επιφάνεια οικοτόπων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να 

αποκτήσουν καλύτερο 

καθεστώς διατήρησης 

Εκτάρια Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

16.000,00   0,00 0,00 0,00  

S CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: 

Επιφάνεια οικοτόπων που 

λαμβάνουν ενίσχυση για να 
αποκτήσουν καλύτερο 

καθεστώς διατήρησης 

Εκτάρια Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

16.000,00   0,00 0,00 0,00  

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

F CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά 

μέτρα 

24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

μέτρα 

24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης 

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

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

F CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα 0,00 0,00 0,00 

S CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα 0,00 0,00 0,00 

F CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης 0,00 0,00 0,00 

S CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 05 - Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων 

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

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

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 
Έτος 
βάσης 

Τιμή στόχος 
(2023) 

2018 
Σύνολο 

2018 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3251 Ποσοστό πληθυσμού που προστατεύεται από μέτρα 

διαχείρισης κινδύνων 

Ποσοστό Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

79,00 2013 95,00 89,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ3251 Ποσοστό πληθυσμού που προστατεύεται από μέτρα διαχείρισης κινδύνων         
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Άξονας 

προτεραιότητας 

06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι 

ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 06 / 6a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 

Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία 

λυμάτων 

Ισοδύναμο 

πληθυσμού 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

68.000,00   25.358,00 0,00 0,00  

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 
Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη επεξεργασία 

λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

68.000,00   84.264,00 0,00 0,00 Η μεθοδολογία υπολογισμού του ωφελούμενου πληθυσμού βασίστηκε στο 
μέσο κόστος ανά εξυπηρετούμενο πληθυσμό με βάση τις ενταχθείσες 

πράξεις του ΕΣΠΑ 2007-2013. Δεδομένης της μεγάλης έκπτωσης που 
λαμβάνουν τα έργα που δημοπρατούνται, της υπερδέσμευσης στους άξονες 

5 και 6 (μέγιστο 140,00%) και της αύξησης των εντασσόμενων πράξεων 

προκύπτει η αύξηση του ωφελούμενου πληθυσμού. Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι πράξεις που συνεισφέρουν στο στόχο αυτό: κωδικό ΟΠΣ 

5001847, 5009872, 5009881, 5000083 , 5016111 

F SO017 Ποσότητα 

Βιοαποδομήσιμων Αστικών 
Αποβλήτων (ΒΑΑ) που 

εκτρέπονται από χώρους 

ταφής 

Τόνοι ανά 

έτος 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

60.000,00   0,00 0,00 0,00  

S SO017 Ποσότητα 

Βιοαποδομήσιμων Αστικών 

Αποβλήτων (ΒΑΑ) που 
εκτρέπονται από χώρους 

ταφής 

Τόνοι ανά 

έτος 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

60.000,00   0,00 0,00 0,00  

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων 

8.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

84.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F SO017 Ποσότητα Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από 

χώρους ταφής 

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

S SO017 Ποσότητα Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

χώρους ταφής 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 0,00 0,00 0,00 

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 0,00 0,00 0,00 

F SO017 Ποσότητα Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από χώρους ταφής 0,00 0,00 0,00 

S SO017 Ποσότητα Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από χώρους ταφής 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι 

ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

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

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3261 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

% Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

93,00 2009 97,00 94,59   

Τ3264 Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την 

ταφή 

Ποσοστό (%) Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3,60 2017 7,30    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

2014 

Σύνολο 

2014 

Ποιοτικά 

Τ3261 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων 

        

Τ3264 Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή         
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Άξονας 

προτεραιότητας 

06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 

που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 06 / 6b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος 

πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης 

Άτομα Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

85.000,00   40.000,00 0,00 0,00  

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος 
πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης 

Άτομα Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

85.000,00   227.997,00 0,00 0,00 Η μεθοδολογία υπολογισμού του ωφελούμενου πληθυσμού (στόχος για το 
2023) βασίστηκε στο μέσο κόστος ανά εξυπηρετούμενο πληθυσμό με βάση τις 

ενταχθείσες πράξεις του ΕΣΠΑ 2007-2013. Δεδομένης της μεγάλης έκπτωσης 
που λαμβάνουν τα έργα που δημοπρατούνται, της υπερδέσμευσης στους 

άξονες 5 και 6 (μέγιστο 140,00%) και της αύξησης των εντασσόμενων 

πράξεων προκύπτει η αύξηση του ωφελούμενου πληθυσμού σε σχέση με τον 
αρχικό στόχο. 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες ύδρευσης 

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

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες ύδρευσης 

227.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 0,00 0,00 0,00 

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 

που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

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

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3262 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε καλής 
ποιότητας νερό ύδρευσης 

% Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

89,40 2013 95,00 92,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

2014 

Σύνολο 

2014 

Ποιοτικά 

Τ3262 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε καλής ποιότητας νερό 

ύδρευσης 

90,00        
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Άξονας προτεραιότητας 06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 

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

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 06 / 6c 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση 

του αναμενόμενου αριθμού 

επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς και πόλους 

έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/έτος Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

120.000,00   0,00 0,00 0,00  

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση 
του αναμενόμενου αριθμού 

επισκέψεων σε ενισχυόμενες 

τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους 

έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/έτος Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

120.000,00   374.660,00 0,00 0,00 Η μεθοδολογία υπολογισμού του ωφελούμενου πληθυσμού 
βασίστηκε στο μέσο κόστος ανά αριθμό τουριστών με βάση τις 

ενταχθείσες πράξεις του ΕΣΠΑ 2007-2013. Δεδομένης της 

μεγάλης έκπτωσης που λαμβάνουν τα έργα που 
δημοπρατούνται, της υπερδέσμευσης στους άξονες 5 και 6 

(μέγιστο 140,00%) και το μεγάλου αριθμού ενταγμένων έργων 
που επιτεύχθηκε, προκύπτει η αύξηση του δείκτη. 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

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

τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

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

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

τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

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

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

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

0,00 0,00 0,00 

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

επισκεπτών 

0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 

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

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

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης 

Τιμή στόχος 
(2023) 

2018 
Σύνολο 

2018 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3263 Αριθμός εισιτηρίων 

πολιτιστικών χώρων της 

Περιφέρειας 

Αριθμός Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4.515.567,00 2013 4.876.812,00 8.345.767,00  Ο δείκτης παρακολουθείται με βάση τα δεδομένα της Έρευνας 

Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων που διενεργεί η 

ΕΛΣΤΑΤ σε μηνιαία βάση. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ3263 Αριθμός εισιτηρίων πολιτιστικών χώρων της Περιφέρειας 6.116.266,00        
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Άξονας 

προτεραιότητας 

06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον 

περιορισμό του θορύβου 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 06 / 6e 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

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

Άτομα Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

500.000,00   0,00 0,00 0,00  

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

Άτομα Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

500.000,00   428.585,00 0,00 0,00  

F CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση 

υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές 

Τετραγωνικά 

μέτρα 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.000.000,00   9.600,00 0,00 0,00  

S CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση 

υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές 

Τετραγωνικά 

μέτρα 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.000.000,00   470.000,00 0,00 0,00  

F SO025 Μήκος δικτύου ποδηλατοδρόμων / μονοπατιών χλμ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

S SO025 Μήκος δικτύου ποδηλατοδρόμων / μονοπατιών χλμ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

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

αστικής ανάπτυξης 

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

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

αστικής ανάπτυξης 

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

F CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F SO025 Μήκος δικτύου ποδηλατοδρόμων / μονοπατιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S SO025 Μήκος δικτύου ποδηλατοδρόμων / μονοπατιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO37 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης 0,00 0,00 0,00 
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

S CO37 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης 0,00 0,00 0,00 

F CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές 0,00 0,00 0,00 

S CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές 0,00 0,00 0,00 

F SO025 Μήκος δικτύου ποδηλατοδρόμων / μονοπατιών 0,00 0,00 0,00 

S SO025 Μήκος δικτύου ποδηλατοδρόμων / μονοπατιών 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον 

περιορισμό του θορύβου 

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

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3265 Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη 
από 50 μg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης 

Αριθμός 
ημερών 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

50,00 2013 35,00    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

2014 

Σύνολο 

2014 

Ποιοτικά 

Τ3265 Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 
που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης 
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Άξονας προτεραιότητας 07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής 

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

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 07 / 7a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή-στόχος (2023) 

σύνολο 

Τιμή-στόχος (2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος (2023) 

γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F Τ3275 Θέσεις ελιμενισμού που 

δημιουργούνται 

Αριθμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

S Τ3275 Θέσεις ελιμενισμού που 
δημιουργούνται 

Αριθμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Άνδρες 2017 Γυναίκες 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 

F Τ3275 Θέσεις ελιμενισμού που δημιουργούνται 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Τ3275 Θέσεις ελιμενισμού που δημιουργούνται 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F Τ3275 Θέσεις ελιμενισμού που δημιουργούνται 0,00 0,00 0,00 

S Τ3275 Θέσεις ελιμενισμού που δημιουργούνται 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής 

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

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

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 

περιφέρειας 
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 
Τιμή στόχος 
(2023) 

2018 
Σύνολο 

2018 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3271 Αριθμός επιβατών/ 

τουριστών στο λιμάνι 

του Πειραιά 

Διακινηθέντες 

επιβάτες 

κρουαζιέρας 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.302.581,00 2013 2.282.728,00 961.632,00  Διορθώθηκε και η τιμή του έτους 2017 καθώς εκ παραδρομής είχε 

συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός επιβατών στο Λιμάνι του 

Πειραιά και όχι συγκεκριμένα των διακινηθέντων κρουαζιέρας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ3271 Αριθμός επιβατών/ τουριστών στο λιμάνι του Πειραιά 1.055.559,00        
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Άξονας προτεραιότητας 07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

πολυτροπικών κόμβων 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 07 / 7b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος (2023) 

γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 

ασφάλειας των μεταφορών 

Αριθμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

10,00   0,00 0,00 0,00  

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 

ασφάλειας των μεταφορών 

Αριθμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

10,00   10,00 0,00 0,00  

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Άνδρες 2017 Γυναίκες 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00 0,00 0,00 

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

πολυτροπικών κόμβων 

Ειδικός στόχος 7.b.1 - Βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3277 Αριθμός θανατηφόρων 
ατυχημάτων (παρασύρσεις 

πεζών) 

Αριθμός 
ατόμων 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

58,00 2012 48,00   Η παρακολούθηση του δείκτη θα πραγματοποιείται από  τα ετήσια 
στατιστικά στοιχεία, Ημερήσια ανάλυση θανατηφόρων τροχαίων 

ατυχημάτων της Ελληνική Αστυνομία 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ3277 Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων (παρασύρσεις πεζών) 40,00        
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Άξονας 

προτεραιότητας 

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

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 

χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 

αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 07 / 7c 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή 
βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό 

χλμ. Περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες 

5,50   0,00 0,00 0,00  

S CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή 

βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό 

χλμ. Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

5,50   5,35 0,00 0,00  

F SO003 Πλήθος οχημάτων / εξοπλισμού Αριθμός Περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες 

92,00   0,00 0,00 0,00  

S SO003 Πλήθος οχημάτων / εξοπλισμού Αριθμός Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 

92,00   92,00 0,00 0,00  

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

F CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ 

και μετρό 

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

S CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ 
και μετρό 

5,35 0,00 0,00 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F SO003 Πλήθος οχημάτων / εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S SO003 Πλήθος οχημάτων / εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό 0,00 0,00 0,00 

S CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό 0,00 0,00 0,00 

F SO003 Πλήθος οχημάτων / εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 

S SO003 Πλήθος οχημάτων / εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

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

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 

χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 

αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

Ειδικός στόχος 7.c.1 - «Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών αστικών μεταφορών (Τραμ και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων) στην Αττική» 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3272 Πληθυσμός που εξυπηρετείται 
από μέσα σταθερής τροχιάς 

Πληθυσμός Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

60.000,00 2012 85.000,00   Ο δείκτης παρακολουθείται με βάση τα στοιχεία που 
παρέχονται από το Τμήμα Σχεδιασμού Μεταφορών της Αττικό 

Μετρό ΑΕ. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ3272 Πληθυσμός που εξυπηρετείται από μέσα σταθερής τροχιάς 63.000,00        
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Άξονας 

προτεραιότητας 

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

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς 

ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 07 / 7e 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή-στόχος (2023) 

σύνολο 

Τιμή-στόχος (2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος (2023) 

γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F SO010 Δίκτυο φυσικού 

αερίου 

χλμ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102,00   0,00 0,00 0,00  

S SO010 Δίκτυο φυσικού 

αερίου 

χλμ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102,00   0,00 0,00 0,00  

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Άνδρες 2017 Γυναίκες 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 

F SO010 Δίκτυο φυσικού αερίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S SO010 Δίκτυο φυσικού αερίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F SO010 Δίκτυο φυσικού αερίου 0,00 0,00 0,00 

S SO010 Δίκτυο φυσικού αερίου 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

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

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς 

ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

Ειδικός στόχος 7.e.1 - Διείσδυση του φυσικού αερίου σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3273 Πληθυσμός που καλύπτεται από το δίκτυο φυσικού 
αερίου 

Άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.616.000,00 2017 2.730.000,00    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ3273 Πληθυσμός που καλύπτεται από το δίκτυο φυσικού αερίου         
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Άξονας προτεραιότητας 08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). 

Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για 

άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 08 / 8iii 
 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

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

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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

Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης για 

τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης για τιμή 

βάσης και στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2018 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα 

χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός (Αριθμός)   Αριθμός 350,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 08 / 8iii 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

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

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

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

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

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

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

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

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

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

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

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

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   



 

EL 71  EL 

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

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

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00         

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   

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

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

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     
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Άξονας προτεραιότητας 08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 08 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

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

11304 Yποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 480,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

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

11304 Yποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). 

Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για 

άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 08 / 8v 
 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

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

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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

Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα μέτρησης 

για τον δείκτη 

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

τιμή βάσης και στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2018 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

Τ3282 Επιχειρήσεις που βελτίωσαν την 

επιχειρησιακής τους λειτουργία  ένα έτος μετά 

την ενίσχυσή τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός (Αριθμός) CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Αριθμός 189,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

Τ3282 Επιχειρήσεις που βελτίωσαν την επιχειρησιακής τους λειτουργία  ένα έτος μετά την ενίσχυσή τους Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

Τ3282 Επιχειρήσεις που βελτίωσαν την επιχειρησιακής τους λειτουργία  ένα έτος μετά την ενίσχυσή τους Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 08 / 8v 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

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

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

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

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

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

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

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

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

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

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

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

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
290,00   0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   
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CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

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

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00         

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   

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

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

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     
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Άξονας προτεραιότητας 08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 08 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
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Άξονας προτεραιότητας 09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

απασχόλησης 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). 

Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για 

άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 09 / 9i 
 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      156,00 0,00 156,00    0,00 81,00 

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

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      554,00 1,00 553,00    1,00 168,00 

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

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      2.004,00 3,00 2.001,00    2,00 691,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

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

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      1.008,00 2,00 1.006,00    1,00 256,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      1.247,00 2,00 1.245,00    2,00 1.245,00 

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

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      377,00 1,00 376,00    1,00 376,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      265,00 2,00 263,00    2,00 263,00 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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

περιφέρειες 

0,00 50,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

περιφέρειες 

0,00 198,00 0,00 186,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

1,00 820,00 0,00 486,00 0,00 4,00 0,00 0,00 

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

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00 456,00 0,00 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

απασχόλησης 

 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2018 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που 

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

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

θέση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 

(Αριθμός) 

  Αριθμός 32.000,00   0,11   3.644,00 6,00 3.638,00 3.616,00 6,00 3.610,00  

10903 Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός 

έξι (6) μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 

(Αριθμός) 

  Αριθμός 225,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

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

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

28,00 0,00 28,00 28,00 0,00 28,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

10903 Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

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

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

10903 Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

απασχόλησης 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 09 / 9i 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

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

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   19.571,00 28,00 19.543,00    5.064,00 7,00 5.057,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   9.739,00 17,00 9.722,00    2.251,00 4,00 2.247,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   562,00 1,00 561,00    162,00 0,00 162,00 

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

περιφέρειες 
   378,00 1,00 377,00    120,00 0,00 120,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   12.988,00 16,00 12.972,00    3.300,00 5,00 3.295,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   852,00 0,00 852,00    211,00 0,00 211,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   21,00 2,00 19,00    9,00 1,00 8,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   13,00 1,00 12,00    6,00 0,00 6,00 

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

περιφέρειες 
   3.896,00 13,00 3.883,00    1.039,00 3,00 1.036,00 

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

περιφέρειες 
   20.223,00 22,00 20.201,00    5.071,00 9,00 5.062,00 

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

περιφέρειες 
   8.830,00 10,00 8.820,00    2.360,00 0,00 2.360,00 

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

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   8.007,00 11,00 7.996,00    2.006,00 1,00 2.005,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   204,00 0,00 204,00    50,00 0,00 50,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2.449,00 6,00 2.443,00    1.048,00 1,00 1.047,00 

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

περιφέρειες 
   9,00 0,00 9,00    1,00 0,00 1,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

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

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

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

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     33.133,00      8.526,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 5.429,00 8,00 5.421,00 5.188,00 11,00 5.177,00 3.890,00 2,00 3.888,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 2.599,00 4,00 2.595,00 2.614,00 8,00 2.606,00 2.275,00 1,00 2.274,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 188,00 1,00 187,00 131,00 0,00 131,00 81,00 0,00 81,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 138,00 1,00 137,00 82,00 0,00 82,00 38,00 0,00 38,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 3.419,00 5,00 3.414,00 3.106,00 2,00 3.104,00 3.163,00 4,00 3.159,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 233,00 0,00 233,00 224,00 0,00 224,00 184,00 0,00 184,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 7,00 1,00 6,00 2,00 0,00 2,00 3,00 0,00 3,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 5,00 1,00 4,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1.169,00 7,00 1.162,00 1.054,00 2,00 1.052,00 634,00 1,00 633,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 5.414,00 5,00 5.409,00 5.083,00 7,00 5.076,00 4.655,00 1,00 4.654,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 2.405,00 2,00 2.403,00 2.261,00 4,00 2.257,00 1.804,00 4,00 1.800,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 2.488,00 5,00 2.483,00 2.039,00 4,00 2.035,00 1.474,00 1,00 1.473,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 50,00 0,00 50,00 56,00 0,00 56,00 48,00 0,00 48,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 624,00 1,00 623,00 486,00 4,00 482,00 291,00 0,00 291,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

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

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   
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CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  9.036,00   8.437,00   7.134,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   

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

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

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     
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Άξονας προτεραιότητας 09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

απασχόλησης 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 09 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

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

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 40.000,00 200,00 39.800,00 33.073,00 45,00 33.028,00 0,83 0,23 0,83 8.526,00 12,00 8.514,00 

10902 Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

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

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 9.036,00 14,00 9.022,00 8.375,00 13,00 8.362,00 7.136,00 6,00 7.130,00 0,00 0,00 0,00 

10902 Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 

Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). 

Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για 

άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 09 / 9ii 
 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

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

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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



 

EL 86  EL 
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Άξονας προτεραιότητας 09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 

Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2018 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 
(Αριθμός) 

  Αριθμός 65,00   0,09   6,00   0,00    

11104 Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που 

δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/χκατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέσ 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 

(Άτομα) 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6,00   6,00    0,00   0,00    

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

αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/χκατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέσ 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/χκατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέσ 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 

Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 09 / 9ii 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

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

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

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

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

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

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

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

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

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

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

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

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

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

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

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00         
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Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   

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

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

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     
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Άξονας προτεραιότητας 09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 

Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 09 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

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

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 65,00   47,00   0,72   11,00   

05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 270.000,00   61.851,00 30.318,00 31.533,00 0,23   49.439,00 24.080,00 25.359,00 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

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

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 36,00   0,00   0,00   0,00   

05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 12.412,00 6.238,00 6.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 
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Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). 

Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για 

άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 09 / 9iii 
 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      11,00 0,00 11,00    0,00 2,00 

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

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      9,00 1,00 8,00    1,00 4,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

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

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      9,00 0,00 9,00    0,00 5,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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

περιφέρειες 

0,00 7,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρησης για τον 

δείκτη 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2018 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός 

(Αριθμός) 

  Αριθμός 35,00   0,51   18,00   5,00    

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

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

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 
(Αριθμός) 

  Αριθμός 40,00   0,53   21,00 2,00 19,00 21,00 2,00 19,00  

11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές 

ΑΜΕΑ 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αναλογία 

(Ποσοστό) 

  Αριθμός 6,21      % % % 0,00% % %  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

13,00   7,00    6,00   3,00    

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

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

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

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

% % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  
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Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 09 / 9iii 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

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

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   59,00 1,00 58,00    16,00 0,00 16,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   23,00 0,00 23,00    2,00 0,00 2,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   50,00 1,00 49,00    13,00 0,00 13,00 

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

περιφέρειες 
   49,00 1,00 48,00    13,00 0,00 13,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   38,00 3,00 35,00    7,00 1,00 6,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   21,00 2,00 19,00    5,00 0,00 5,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   19,00 1,00 18,00    5,00 0,00 5,00 

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

περιφέρειες 
   41,00 1,00 40,00    11,00 0,00 11,00 

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

περιφέρειες 
   68,00 2,00 66,00    19,00 1,00 18,00 

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

περιφέρειες 
   30,00 2,00 28,00    3,00 0,00 3,00 

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

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   36,00 0,00 36,00    9,00 0,00 9,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2,00 0,00 2,00    1,00 0,00 1,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   27,00 0,00 27,00    7,00 0,00 7,00 

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

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

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

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

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

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

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     147,00      36,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 19,00 1,00 18,00 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 7,00 0,00 7,00 6,00 0,00 6,00 8,00 0,00 8,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 16,00 1,00 15,00 18,00 0,00 18,00 3,00 0,00 3,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 16,00 1,00 15,00 18,00 0,00 18,00 2,00 0,00 2,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 17,00 1,00 16,00 7,00 0,00 7,00 7,00 1,00 6,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 10,00 2,00 8,00 4,00 0,00 4,00 2,00 0,00 2,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 8,00 1,00 7,00 4,00 0,00 4,00 2,00 0,00 2,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 11,00 1,00 10,00 12,00 0,00 12,00 7,00 0,00 7,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 22,00 0,00 22,00 15,00 0,00 15,00 12,00 1,00 11,00 

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

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 11,00 0,00 11,00 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 9,00 0,00 9,00 8,00 0,00 8,00 3,00 0,00 3,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

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

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

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  52,00   37,00   22,00   
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Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   

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

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

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     
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Άξονας προτεραιότητας 09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 

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

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 09 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

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

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 35,00   31,00   0,89   3,00   

05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 7.000,00   2.094,00 559,00 1.535,00 0,30   141,00 93,00 48,00 

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 110,00 25,00 85,00 147,00 5,00 142,00 1,34 0,20 1,67 36,00 1,00 35,00 

11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 600,00   535,00   0,89   0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

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

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 21,00   3,00   4,00   0,00   

05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 748,00 448,00 300,00 1.025,00 13,00 1.012,00 180,00 5,00 175,00 0,00 0,00 0,00 

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 52,00 3,00 49,00 37,00 0,00 37,00 22,00 1,00 21,00 0,00 0,00 0,00 

11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 180,00   183,00   172,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

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

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). 

Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για 

άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 09 / 9iv 
 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

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

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

περιφέρειες 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

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

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα μέτρησης 

για τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2018 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός (Αριθμός)   Αριθμός 137,00   0,05   7,00 0,00 0,00 0,00    

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

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

των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 

(Ποσοστό) 

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

11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις 

συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας στην περιφέρεια 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 

(Ποσοστό) 

  Αναλογία 0,32%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο 

των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αναλογία 

(Ποσοστό) 

  Αναλογία 7,94%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας στην περιφέρεια 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας στην περιφέρεια 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 

  



 

EL 100  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

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

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 09 / 9iv 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

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

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

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

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

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

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

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

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

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

περιφέρειες 
1,00   25,00   25,00   7,00   

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

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   



 

EL 101  EL 

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

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 18,00   0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00         

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   

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

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

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     

  



 

EL 102  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

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

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 09 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

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

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 137,00   90,00   0,66   20,00   

05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 60.000,00   30.808,00 14.295,00 16.513,00 0,51   12.717,00 5.912,00 6.805,00 

11202 Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες αριθμός 192.780,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες αριθμός 54,00   0,00   0,00   0,00   

11204 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες αριθμός 745,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

11205 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες αριθμός 900,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

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

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 64,00   6,00   0,00   0,00   

05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 17.969,00 8.336,00 9.633,00 122,00 47,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   0,00   

11204 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11205 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



 

EL 103  EL 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

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

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). 

Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για 

άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 09 / 9v 
 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

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

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

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

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Περισσότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

EL 104  EL 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

περιφέρειες 

 

  



 

EL 105  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

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

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα μέτρησης 

για τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως 

βάση για τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης για 

τιμή βάσης και στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2018 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

11303 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη 

της παρέμβασης 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός (Αριθμός)   Αριθμός 375,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

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

της παρέμβασης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

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

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

της παρέμβασης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 

  



 

EL 106  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

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

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 09 / 9v 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

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

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

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

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

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

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

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

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

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

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

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

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

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

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   
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CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

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

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων           

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   

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

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

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     
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Άξονας 

προτεραιότητας 

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

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 09 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

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

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 536,00   0,00   0,00   0,00   

11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 1,00   0,00   0,00   0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

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

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

11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 

αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα 

και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 10 / 9a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή 

εκπαίδευσης 

Άτομα Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

450,00   0,00 0,00 0,00  

S CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή 

εκπαίδευσης 

Άτομα Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

450,00   1.817,00 0,00 0,00  

F CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας 

Άτομα Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.828.434,00   0,00 0,00 0,00  

S CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας 

Άτομα Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.828.434,00   2.012.991,00 0,00 0,00  

F SO031 Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών που 

ενισχύονται 

Φυσικά 

Πρόσωπα 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.200,00   0,00 0,00 0,00  

S SO031 Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών που 

ενισχύονται 

Φυσικά 

Πρόσωπα 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.200,00   218,00 0,00 0,00  

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

F CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή εκπαίδευσης 

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

S CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή εκπαίδευσης 

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

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

S CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας 341.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F SO031 Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S SO031 Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 0,00 0,00 0,00 
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

S CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 0,00 0,00 0,00 

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

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

F SO031 Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται 0,00 0,00 0,00 

S SO031 Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 

αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα 

και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας 

Ειδικός στόχος 9.a.1 - Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των ευπαθών & ευάλωτων ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω 

βελτίωσης των αντίστοιχων υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ3300 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας 

(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) 

Αριθμός 

Επισκέψεων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5.092.158,00 2014 5.591.972,00 9.992.621,00   

Τ3301 Πληθυσμός που καλύπτεται από κοινωνικές υποδομές Αριθμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6.623,00 2013 8.273,00    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 
2014 

Σύνολο 
2014 

Ποιοτικά 

Τ3300 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) 

        

Τ3301 Πληθυσμός που καλύπτεται από κοινωνικές υποδομές         
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Άξονας προτεραιότητας 11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 11 / 10a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων 

υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 

Άτομα Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.000,00   415,00    

 

S CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων 

υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 

Άτομα Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.000,00   3.810,00    

F 05002 Αριθμός Εκπαιδευτικών Μονάδων που εξοπλίζονται για τη 

παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 

και Δια Βίου Μάθησης 

Αριθμός Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

73,00   0,00    

S 05002 Αριθμός Εκπαιδευτικών Μονάδων που εξοπλίζονται για τη 

παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 

και Δια Βίου Μάθησης 

Αριθμός Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

73,00   6,00    

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

F CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή εκπαίδευσης 

0,00   0,00   0,00   

S CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής 
μέριμνας ή εκπαίδευσης 

2.660,00   1.625,00   0,00   

F 05002 Αριθμός Εκπαιδευτικών Μονάδων που εξοπλίζονται για τη παροχή υπηρεσιών 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης 

0,00   0,00   0,00   

S 05002 Αριθμός Εκπαιδευτικών Μονάδων που εξοπλίζονται για τη παροχή υπηρεσιών 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης 

0,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 0,00   

S CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 0,00   

F 05002 Αριθμός Εκπαιδευτικών Μονάδων που εξοπλίζονται για τη παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης 0,00   

S 05002 Αριθμός Εκπαιδευτικών Μονάδων που εξοπλίζονται για τη παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης 0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης 

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

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T3311 Ποσοστό πληθυσμού που εξυπηρετείται από εκπαιδευτικές 

υποδομές 

% Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

93,90 2014 98,00    

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T3311 Ποσοστό πληθυσμού που εξυπηρετείται από εκπαιδευτικές υποδομές         
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Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια 

 

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 

 
Άξονας προτεραιότητας 12 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ) 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F 12103 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της 

διαχείρισης του δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

Αριθμός  20,00   0,00    

S 12103 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της 
διαχείρισης του δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

Αριθμός  20,00   10,00    

F 12104 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Αριθμός  10,00   0,00    

S 12104 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Αριθμός  10,00   10,00    

F 12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται Αριθμός  1,00   0,00    

S 12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται Αριθμός  1,00   0,80    

F 12201 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις Αριθμός  40,00   0,00    

S 12201 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις Αριθμός  40,00   45,00    

F 12301 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης Αριθμός  4,00   0,00    

S 12301 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης Αριθμός  4,00   0,00    

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

F 12103 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης του δημιουργούνται ή 

αναβαθμίζονται 

0,00   0,00   0,00   

S 12103 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης του δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται 

0,00   0,00   0,00   

F 12104 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης 0,00   0,00   0,00   

S 12104 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης 0,00   0,00   0,00   

F 12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται 0,00   0,00   0,00   

S 12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται 0,00   0,00   0,00   

F 12201 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις 0,00   0,00   0,00   

S 12201 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις 0,00   0,00   0,00   

F 12301 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης 0,00   0,00   0,00   

S 12301 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης 0,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F 12103 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης του δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται    

S 12103 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης του δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 0,00   

F 12104 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης 0,00   

S 12104 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης 0,00   

F 12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται 0,00   

S 12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται 0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F 12201 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις 0,00   

S 12201 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις 0,00   

F 12301 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης 0,00   

S 12301 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης 0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 13 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ) 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 13 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
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Άξονας προτεραιότητας 13 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ) 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 13 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2018 

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

12103 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης του δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται  Αριθμός 10,00   0,00   0,00   0,00   

12104 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης  Αριθμός 7,00   0,00   0,00   0,00   

12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται  Αριθμός 1,00   0,00   0,00   0,00   

12201 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις  Αριθμός 20,00   0,00   0,00   0,00   

12301 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης  Αριθμός 2,00   0,00   0,00   0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2017 2016 2015 2014 

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

12103 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης του δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται  0,00   0,00   0,00   0,00   

12104 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης  0,00   0,00   0,00   0,00   

12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται  0,00   0,00   0,00   0,00   

12201 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις  0,00   0,00   0,00   0,00   

12301 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης  0,00   0,00   0,00   0,00   
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Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις 

ίδιες επιχειρήσεις 

 

Δείκτης Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την αφαίρεση 

των πολλαπλών μορφών στήριξης 

CO01 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

0 

CO02 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

0 

CO03 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων 

0 

CO04 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

0 

CO05 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

0 

 



 

EL 119  EL 

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

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

2018 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2018 Σωρευτικά 

στοιχεία για τους 

άνδρες 

2018 Σωρευτικά 

στοιχεία για τις 

γυναίκες 

2018 Ετήσιο 

σύνολο 

2018 Ετήσιο 

σύνολο ανδρών 

2018 Ετήσιο 

σύνολο γυναικών 

01 O CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά 

ιδρύματα 

Enterprises ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

01 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.824.611,49      

01 I Κ330 Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

27,00      

02 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

29.081.910,72      

02 I Τ3373 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00      

02 O Τ3225 Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

03 O CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Enterprises ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

03 O CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη 

Enterprises ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

03 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

12.500.000,00      

03 I Κ337 Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

76,00      

03 I Κ338 Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης μη – οικονομικής στήριξης Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

29,00      

04 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 

kWh/year ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

04 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

04 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

05 O CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα 

Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

243.200,00      

05 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

36.661.647,28      

06 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους 

έλξης επισκεπτών 

Visits/year ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

06 O CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης 

Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

40.000,00      

06 O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Population 

equivalent 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

25.358,00      

06 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

31.991.678,05      

06 I K332 Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

23,00      



 

EL 120  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

2018 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2018 Σωρευτικά 

στοιχεία για τους 

άνδρες 

2018 Σωρευτικά 

στοιχεία για τις 

γυναίκες 

2018 Ετήσιο 

σύνολο 

2018 Ετήσιο 

σύνολο ανδρών 

2018 Ετήσιο 

σύνολο γυναικών 

07 O CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και 

μετρό 

km ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

07 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

33.274.205,07      

07 I T3374 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00      

07 I Τ3373 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00      

07 O Τ3275 Θέσεις ελιμενισμού που δημιουργούνται Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

08 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

08 O 11304 Yποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

09 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

85.821.349,05      

09 O 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

168,00   34,00   

09 O 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

33.220,00 50,00 33.170,00 8.562,00 13,00 8.549,00 

10 O CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

10 O CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

10 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6.775.574,50      

10 I K333 Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6,00      

10 I k334 Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3,00      

11 O CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

475,00      

11 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7.650.065,49      

11 I K335 Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6,00      

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

2017 Συνολικά 

σωρευτικά 

στοιχεία 

2016 Συνολικά 

σωρευτικά 

στοιχεία 

2015 Συνολικά 

σωρευτικά 

στοιχεία 

Παρατηρήσεις 

01 O CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων 

που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 

Enterprises ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   Αναθεώρηση 2018 - Αντικατάσταση του δείκτη CO26 (2018) με το ΒΣΥ Κ330:, με τιμή στόχο: 30. Η τιμή-

στόχος για το έτος 2023 παραμένει 250 επιχ 

01 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.767.001,56   Επίτευξη από την υλοποίηση τριών ενταγμένων έργων ( 5002426, 5030984, 5003851) 

01 I Κ330 Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση 

χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης 

Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

0,00 0,00 0,00 
27 συνεργασίες επιχειρήσεων με ερευνητικό φορέα όλες στο πλαίσιο της Πράξης "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ 



 

EL 121  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

2017 Συνολικά 

σωρευτικά 

στοιχεία 

2016 Συνολικά 

σωρευτικά 

στοιχεία 

2015 Συνολικά 

σωρευτικά 

στοιχεία 

Παρατηρήσεις 

περιφέρειες ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΓΡΑΦΕΊΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ ΚΑΙ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ" με κωδ. ΟΠΣ 5003851.  

02 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

25.021.452,56   Από την υλοποίηση 4 ενταγμένων έργων με ΚΩΔ ΟΠΣ 5003870, 5010606, 5032728 και 5001907. Κυρίως 

οι δαπάνες είναι από τα δύο έργα στις δημόσιες μεταφορές δηλ. τηλεματική και ηλεκτρονικό εισιτήριο 

ΟΑΣΑ 

02 I Τ3373 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00   Αφορά σε δύο ενταγμένα έργα στις δημόσιες μεταφορές δηλ. τηλεματική και ηλεκτρονικό εισιτήριο ΟΑΣΑ, 

με κωδ ΟΠΣ 5001907 5003870 Η υλοποίηση του ορόσημου έχει επιτευχθεί (ο αριθμός των ενταγμένων 

έργων για την κάλυψη του ΒΣΥ ανέρχεται σε 2 έργα έναντι του ενός που προβλεπόταν αρχικά). 

02 O Τ3225 Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   Αναθεώρηση 2018 - Αντικατάσταση του δείκτη για το 2018  με το ΒΣΥ 

03 O CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Enterprises ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   Αναθεώρηση 2018 - Αντικατάσταση του δείκτη (2018) με ΒΣΥ 

03 O CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη 

Enterprises ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   Αναθεώρηση 2018 - Αντικατάσταση του δείκτη (2018) με ΒΣΥ 

03 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

12.500.000,00   Αφορά στο 25% της εκχώρησης πόρων ύψους 50ΕΚ € στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που 

σύμφωνα με τους κανονισμούς λογίζεται ώς δαπάνη (Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί) 

03 I Κ337 Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση 

χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης 

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 76 καταγεγραμμένα MIS από Πράξεις ενταγμένες στο πλαίσιο πρόσκλησης του ΕΠΑΝΕΚ για ενίσχυση 

Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Αττική. Η ΕΥΔΕΠ Αττικής εκχώρησε 10εκ στο ΕΠΑΝΕΚ για την 

πρόσκληση αυτή. 

03 I Κ338 Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση 

χορήγησης μη – οικονομικής στήριξης 

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 Ενταγμένη πράξη 5034507 στο Πλαίσιο της ΟΧΕ της Αθήνας, η οποία έχει οδηγήσει σε τουλάχιστον 29 

αποφάσεις χορήγησης μη οικονομικής στήριξης σε ΜΜΕ. 

04 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/year ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   Αναθεώρηση 2018 - Αντικατάσταση του δείκτη (2018) με ΒΣΥ 

04 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   Δεν έχουν δηλωθεί  δαπάνες στο  εξοικονομώ κατ οίκον. 

04 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την 

υλοποίηση των έργων 

Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 Δεν υπάρχουν στο ΟΠΣ καταχωρημένες τιμές  για το δείκτη ή πράξεις στην επενδυτική 4c. Υπάρχει μόνο η 

καταχώρηση για τους δείκτες του εξοικονομώ κατ οίκον που δεν συμμετέχουν στο πλαίσιο επίδοσης 

05 O CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: 

Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα 

Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

24.800,00   Ο Άξονας παρουσιάζει 110% ποσοστό π/υ Νομικών  Δεσμέυσεων σε σχέση με το Π/Υ ΔΔ του άξονα. Η 

τιμή επίτευξης προέρχεται μόνο από τα ολοκληρωμένα έργα. 

Σε καμιά περίπτωση δεν προκύπτει υπερκάλυψη στην μέτρηση του δείκτη από τα έργα που συνεισφέρουν σε 

αυτόν γιατι το κάθε έργο αφορά σε διαφορετική υδρολογική λεκάνη απορροής. 

05 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

26.358.865,32   Η μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίστηκε στο μέσο κόστος ανά εξυπηρετούμενο πληθυσμό με 

βάση τις ενταχθείσες πράξεις του ΕΣΠΑ 2007-2013. Δεδομένης της μεγάλης έκπτωσης που λαμβάνουν τα 

έργα που δημοπρατούνται, της υπερδέσμευσης στον άξονα (μέγιστο 140,00%) και της αύξησης των 

εντασσόμενων πράξεων που υλοποιούνται προκύπτει η διαφορά στο στόχο. 

06 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 

αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 

επισκεπτών 

Visits/year ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   Αναθεώρηση 2018 - Αντικατάσταση του δείκτη για το 2018  με το ΒΣΥ 

06 O CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης 

Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   Η τιμή στόχος για το ορόσημο επηρεάζεται θετικά από την ύπαρξη του phasing έργου της ύδρευσης στην 

Αίγηνα. Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης η ενδιάμεση τιμή είναι 25.358 με στόχο τα 28.000 άτομα 

(επίτευξη στόχου με συνθήκες κανονισμού). 

06 O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός 

που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

Population 

equivalent 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

8.358,00   Η τιμή στόχος για το ορόσημο επηρεάζεται θετικά από την ύπαρξη του phasing έργου (αποχέτευση 

Μεγάρων). Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης η ενδιάμεση τιμή είναι 25.358 με στόχο τα 28.000 άτομα 

(επίτευξη στόχου με συνθήκες κανονισμού). 

06 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

22.713.670,40   Η μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου βασίστηκε στο μέσο κόστος ανά εξυπηρετούμενο πληθυσμό με 

βάση τις ενταχθείσες πράξεις του ΕΣΠΑ 2007-2013. Δεδομένης της μεγάλης έκπτωσης που λαμβάνουν τα 

έργα που δημοπρατούνται, της υπερδέσμευσης στον άξονα (μέγιστο 140,00%) και της αύξησης των 

εντασσόμενων πράξεων που υλοποιούνται προκύπτει η διαφορά στο στόχο. 

06 I K332 Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 Μέχρι 31/12/2018 είχαν συναφθεί συμβάσεις σε 11 έργα με κωδικούς ΟΠΣ :5001591 5002725  5002741  

5003762  5010836 5010839  5010868  5010726 5010840  5010857   5010894. Ο στόχος ξεπεράστηκε 

κυρίως της ιδιαιτερότητας ότι πολλές πράξεις υποδομών πολιτισμού έχουν μεγάλο αριθμό υποέργων άρα και 

περισσότερες των μία συμβάσεων κάτι που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τη στοχοθεσία. 

07 O CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων 

ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό 

km ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00    



 

EL 122  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

2017 Συνολικά 

σωρευτικά 

στοιχεία 

2016 Συνολικά 

σωρευτικά 

στοιχεία 

2015 Συνολικά 

σωρευτικά 

στοιχεία 

Παρατηρήσεις 

07 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

16.724.981,47   Ο στόχος ξεπεράστηκε εξαιτίας της υλοποίησης 2 Πράξεων. Του ΤΡΑΜ στο Πειραιά (ΟΠΣ5003660) και 

της κατασκευής των πεζογέφυρων (ΟΠΣ 5001380) 

07 I T3374 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00    

07 I Τ3373 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00    

07 O Τ3275 Θέσεις ελιμενισμού που δημιουργούνται Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00    

08 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   Δεν επιτεύχθηκε ο ενδιάμεσος στόχος του 2018. Όμως στο τέλος του 2018 υπήρξε η πρώτη πρόσκληση στο 

πλαίσιο του άξονα (1,5εκατ€) και αναμένεται στο α εξάμηνο του 2019 έκδοση πρόσκλησης για κατάρτιση 

εργαζομένων με Π/Υ 8 ΕΚΑΤ . 

Αναμένονται οι πρώτες δαπάνες στο 2019. 

08 O 11304 Yποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 Δεν επιτεύχθηκε ο ενδιάμεσος στόχος του 2018. Όμως στο τέλος του 2018 υπήρξε η πρώτη πρόσκληση στο 

πλαίσιο του άξονα (1,5εκατ€) και αναμένεται στο α εξάμηνο του 2019 έκδοση πρόσκλησης για κατάρτιση 

εργαζομένων με Π/Υ 8 ΕΚΑΤ 

09 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

52.547.178,75   Η δράσεις της εναρμόνισης υλοποιούνται ως εμπροσθοβαρής αφού δίνονται περισσότεροι πόροι στα πρώτα 

χρόνια του προγράμματος γεγονός που μαζί με την επιτυχία και ανταπόκριση που βρίσκουν από το κοινό 

οδήγησε στην μεγαλύτερη του στόχου επίτευξη.  

Επίσης η επίδοση οφείλεται και στις μεγάλες ανάγκες για δομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και στο 

γεγονός ότι οι δράσεις στον άξονα 9 αφορούν κυρίως σε κάλυψη μισθοδοσίας για την λειτουργία δομών με 

αποτέλεσμα να μην παρατηρούνται οι εμπλοκές που παρατηρούνται σε πράξεις που αφορούν σε δημόσιες 

συμβάσεις. 

09 O 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

134,00 13,00 4,00 Με ενδιάμεση τιμή – στόχο: 140 δομές τελικά μέχρι τη 31/12/2018 ενισχύθηκαν 152 δομές. Η επίδοση 

οφείλεται στις μεγάλες ανάγκες για δομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και στο γεγονός ότι οι δράσεις 

αφορούν κυρίως σε κάλυψη μισθοδοσίας για την λειτουργία των δομών με αποτέλεσμα να μην 

παρατηρούνται οι εμπλοκές που παρατηρούνται σε πράξεις που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις. 

09 O 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 

εξαρτώμενων ατόμων 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

24.658,00 15.570,00 7.158,00 Με ενδιάμεση τιμή – στόχο τα 21.000 άτομα τελικά μέχρι τη 31/12/2018 καλύφθηκαν από τις δράσεις της 

εναρμόνισης "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" 33.035 άτομα. Η 

δράσεις της εναρμόνισης υλοποιούνται ως εμπροσθοβαρής αφού δίνονται περισσότεροι πόροι στα πρώτα 

χρόνια του προγράμματος γεγονός που μαζί με την επιτυχία και ανταπόκριση που βρίσκουν από το κοινό 

οδήγησε στην μεγαλύτερη του στόχου επίτευξη.  

10 O CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: 

Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   Αναθεώρηση 2018 - Αντικατάσταση του δείκτη για το 2018  με το ΒΣΥ 

10 O CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας 

Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   Αναθεώρηση 2018 - Αντικατάσταση του δείκτη για το 2018  με το ΒΣΥ 

10 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5.886.186,61   Οριακή επίτευξη με την χρήση των ευνοϊκών συνθηκών του κανονισμού 

10 I K333 Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 Αφορά σε 6 συμβάσεις που προέκυψαν από 4 ενταγμένες Πράξεις με κωδικούς ΟΠΣ 5001164, 5002051,  

5002893 και  το 5002256 το οποίο αποτελείται από 3 Υποέργα. Όταν τέθηκε ο στόχος δεν είχε ληφθεί 

υπόψη η ύπαρξη υποέργων. 

10 I k334 Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 Αφορά στην ενταγμένη Πράξη με τίτλο ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ και κωδικό ΟΠΣ 5008051 

11 O CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: 

Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   Αναθεώρηση 2018 - Αντικατάσταση του δείκτη για το 2018  με το ΒΣΥ 

11 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4.741.348,52   Επίτευξη του ενδιάμεσου στόχου, με την χρήση των ευνοϊκών συνθηκών του κανονισμού. 

11 I K335 Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ006 έχουν συμβασιοποιηθεί 6 ενταγμένες Πράξεις με κωδ ΟΠΣ : 5000730   

5000833   5000857   5002122  5003201 και  5003843. 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2014 Συνολικά σωρευτικά 

στοιχεία 

01 O CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα Enterprises ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

01 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες  



 

EL 123  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2014 Συνολικά σωρευτικά 

στοιχεία 

περιφέρειες 

01 I Κ330 Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 

02 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

02 I Τ3373 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

02 O Τ3225 Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

03 O CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Enterprises ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

03 O CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη Enterprises ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

03 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

03 I Κ337 Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 

03 I Κ338 Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης μη – οικονομικής στήριξης Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 

04 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων kWh/year ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

04 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

04 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 

05 O CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

05 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

06 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και 

πόλους έλξης επισκεπτών 

Visits/year ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

06 O CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

06 O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων Population 

equivalent 

ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

06 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

06 I K332 Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 

07 O CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό km ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

07 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

07 I T3374 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

07 I Τ3373 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

07 O Τ3275 Θέσεις ελιμενισμού που δημιουργούνται Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

08 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

08 O 11304 Yποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 

09 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

09 O 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 

09 O 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 

10 O CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

10 O CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

10 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

10 I K333 Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 



 

EL 124  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2014 Συνολικά σωρευτικά 

στοιχεία 

10 I k334 Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 

11 O CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

11 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 

11 I K335 Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 

 
 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ορόσημο για το 

2018 - σύνολο 

Ορόσημο για το 

2018 - άντρες 

Ορόσημο για το 

2018 - γυναίκες 

Τελικός στόχος 

(2023) - σύνολο 

Τελικός στόχος 

(2023) - άντρες 

Τελικός στόχος 

(2023) - γυναίκες 

01 O CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά 

ιδρύματα 

Enterprises ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   250,00   

01 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4.853.190,00   29.832.550,00   

01 I Κ330 Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

30   0,00   

02 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

21.845.295,00   40.000.000,00   

02 I Τ3373 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1   0,00   

02 O Τ3225 Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   1,00   

03 O CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Enterprises ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   235,00   

03 O CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη 

Enterprises ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   850,00   

03 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6.143.815,00   132.049.165,00   

03 I Κ337 Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

60   0,00   

03 I Κ338 Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης μη – οικονομικής στήριξης Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

29   0,00   

04 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 

των δημόσιων κτιρίων 

kWh/year ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   20.000.000,00   

04 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

12.787.010,00   78.601.816,00   

04 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2   0,00   

05 O CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα 

Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

280.000,00   385.000,00   

05 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

21.591.808,00   95.577.123,00   

06 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 

επισκεπτών 

Visits/year ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   120.000,00   

06 O CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης 

Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

25.000,00   85.000,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ορόσημο για το 

2018 - σύνολο 

Ορόσημο για το 

2018 - άντρες 

Ορόσημο για το 

2018 - γυναίκες 

Τελικός στόχος 

(2023) - σύνολο 

Τελικός στόχος 

(2023) - άντρες 

Τελικός στόχος 

(2023) - γυναίκες 

06 O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

Population 

equivalent 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

28.000,00   68.000,00   

06 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

25.325.340,00   157.255.114,00   

06 I K332 Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3   0,00   

07 O CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και 

μετρό 

km ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   5,60   

07 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

27.863.930,00   167.591.513,00   

07 I T3374 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1   0,00   

07 I Τ3373 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1   0,00   

07 O Τ3275 Θέσεις ελιμενισμού που δημιουργούνται Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   2,00   

08 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4.755.510,00   21.797.054,00   

08 O 11304 Yποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

170   480,00   

09 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

54.566.530,00   297.633.489,00   

09 O 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

140   237,00   

09 O 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

21.000   40.000,00   

10 O CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   450,00   

10 O CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   3.828.434,00   

10 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

8.031.849,00   66.544.108,00   

10 I K333 Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2   0,00   

10 I k334 Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3   0,00   

11 O CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   2.500,00   

11 F T3371 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7.772.863,00   66.544.108,00   

11 I K335 Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6   0,00   
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3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος 

 

(όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής [Υπόδειγμα για τη διαβίβαση 

δημοσιονομικών στοιχείων]). 

 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Βάση 

υπολογισμού 

Συνολική 

χρηματοδότηση 

Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 

Συνολικό 

επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για 

να λάβουν 

στήριξη 

Ποσοστό των 

συνολικών 

πιστώσεων 

που 

καλύπτεται 

με 

επιλεγείσες 

πράξεις 

Δημόσιο 

επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για 

να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές 

επιλέξιμες 

δαπάνες που 

δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική 

αρχή 

Ποσοστό των 

συνολικών 

πιστώσεων που 

καλύπτεται από 

τις επιλέξιμες 

δαπάνες που 

δηλώθηκαν από 

τους 

δικαιούχους 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν από 

τους δικαιούχους και 

πληρώθηκαν έως τις 

31/12/2018 και 

πιστοποιήθηκαν στην 

Επιτροπή 

01 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 29.832.550,00 80,00% 8.195.200,00 27,47% 8.195.200,00 3.926.782,44 13,16% 3 3.824.611,49 

02 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 40.000.000,00 80,00% 33.364.074,82 83,41% 33.364.074,82 29.081.910,72 72,70% 4 29.081.910,72 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 132.049.165,00 80,00% 67.822.741,92 51,36% 67.822.741,92 12.500.000,00 9,47% 78 12.500.000,00 

04 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 78.601.816,00 80,00% 14.737.840,00 18,75% 14.737.840,00 0,00 0,00% 1 0,00 

05 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 95.577.123,00 80,00% 105.458.947,80 110,34% 105.458.947,80 40.261.833,95 42,12% 26 36.661.647,28 

06 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 157.255.114,00 80,00% 132.764.656,85 84,43% 132.764.656,85 33.343.634,63 21,20% 60 31.991.678,05 

07 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 167.591.513,00 80,00% 228.843.357,61 136,55% 228.843.357,61 33.274.205,07 19,85% 5 33.274.205,07 

08 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 21.797.054,00 80,00% 1.302.000,00 5,97% 1.302.000,00 0,00 0,00% 1 0,00 

09 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 297.633.489,00 80,00% 166.595.594,49 55,97% 166.595.594,49 89.179.691,05 29,96% 187 85.821.349,05 

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 66.544.108,00 80,00% 40.249.940,68 60,49% 40.249.940,68 7.272.104,46 10,93% 24 6.775.574,50 

11 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 66.544.108,00 80,00% 59.792.044,53 89,85% 59.792.044,53 7.829.683,50 11,77% 17 7.650.065,49 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 15.605.387,00 80,00% 16.396.012,99 105,07% 16.396.012,99 1.240.432,91 7,95% 9  

13 ΕΚΤ Περισσότερο Δημόσια 5.375.600,00 80,00% 3.601.484,32 67,00% 3.601.484,32 145.700,00 2,71% 6  
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ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Σύνολο ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 849.600.884,00 80,00% 707.624.817,20 83,29% 707.624.817,20 168.730.587,68 19,86% 227 161.759.692,60 

Σύνολο ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 324.806.143,00 80,00% 171.499.078,81 52,80% 171.499.078,81 89.325.391,05 27,50% 194 85.821.349,05 

Γενικό σύνολο    1.174.407.027,00 80,00% 879.123.896,01 74,86% 879.123.896,01 258.055.978,73 21,97% 421 247.581.041,65 
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Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής 

[άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013] 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

01 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

058 01 01 07 01   08 EL30 3.000.000,00 3.000.000,00 1.563.448,62 1 

01 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

058 01 01 07 01   24 EL30 2.495.200,00 2.495.200,00 0,00 1 

01 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

058 01 02 07 01   08 EL30 2.700.000,00 2.700.000,00 2.363.333,82 1 

02 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

048 01 07 07 02   06 EL30 2.088.000,00 2.088.000,00 1.959.621,00 1 

02 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

048 01 07 07 02   12 EL30 25.744.654,05 25.744.654,05 24.101.902,92 1 

02 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

079 01 01 01 02   13 EL30 908.000,00 908.000,00 0,00 1 

02 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

079 01 07 07 02   12 EL30 2.879.599,95 2.879.599,95 2.695.854,39 1 

02 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

079 01 07 07 02   24 EL30 1.743.820,82 1.743.820,82 324.532,41 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   03 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   04 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   05 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   06 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   07 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   08 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   09 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   10 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   11 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   12 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   13 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   14 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   15 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   16 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   17 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   19 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   20 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   21 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   22 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   23 EL30 1.666.665,00 1.666.665,00 416.666,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 04 07 07 03   24 EL30 1.666.700,00 1.666.700,00 416.675,00 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   03 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   04 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   05 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   06 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   07 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   08 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   09 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   10 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   11 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   12 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   13 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 



 

EL 130  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   14 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   15 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   16 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   17 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   19 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   20 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   21 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   22 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   23 EL30 714.285,00 714.285,00 178.571,25 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

001 05 07 07 03   24 EL30 714.300,00 714.300,00 178.575,00 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

075 01 01 01 03   13 EL30 6.004.694,26 6.004.694,26 0,00 1 

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

075 01 07 07 03   15 EL30 11.818.047,66 11.818.047,66 0,00 76 

04 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

014 01 07 07 04   22 EL30 14.737.840,00 14.737.840,00 0,00 1 

05 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

087 01 07 07 05   22 EL30 105.458.947,80 105.458.947,80 40.261.833,95 26 

06 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

017 01 02 07 06   11 EL30 3.913.719,04 3.913.719,04 1.350.309,65 1 

06 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

020 01 07 07 06   11 EL30 27.387.273,56 27.387.273,56 9.272.515,54 11 

06 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

020 01 07 07 06   22 EL30 366.028,11 366.028,11 36.429,52 1 

06 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

022 01 02 07 06   11 EL30 32.820.430,09 32.820.430,09 7.822.480,84 6 

06 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

092 01 01 07 06   23 EL30 10.113.097,75 10.113.097,75 2.004.483,03 13 

06 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

094 01 01 01 06   08 EL30 5.852.245,26 5.852.245,26 822.531,72 3 

06 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

094 01 01 01 06   23 EL30 300.000,00 300.000,00 0,00 1 



 

EL 131  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

06 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

094 01 01 07 06   23 EL30 10.592.422,63 10.592.422,63 4.844.113,74 3 

06 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

094 01 07 07 06   24 EL30 41.419.440,41 41.419.440,41 7.190.770,59 21 

07 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

034 01 01 07 07   12 EL30 6.650.000,00 6.650.000,00 1.904.930,06 1 

07 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

034 01 07 07 07   12 EL30 4.999.600,00 4.999.600,00 0,00 1 

07 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

039 01 01 07 07   12 EL30 113.900.000,00 113.900.000,00 0,00 1 

07 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

043 01 01 07 07   12 EL30 103.293.757,61 103.293.757,61 31.369.275,01 2 

08 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

106 01 01 01  03, 03, 03, 03, 

03, 03, 03, 03  

13 EL30 1.302.000,00 1.302.000,00 0,00 1 

09 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

109 01 01 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL30 20.184.628,90 20.184.628,90 19.446.615,36 2 

09 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

109 01 07 07  07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL30 32.041.687,00 32.041.687,00 25.079.324,97 2 

09 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

109 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL30 22.125.310,00 22.125.310,00 21.786.948,05 1 

09 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

110 01 07 07  07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL30 13.321.358,69 13.321.358,69 2.089.845,72 55 

09 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

110 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL30 8.294.780,00 8.294.780,00 972.170,76 9 

09 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 01 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL30 2.244.625,00 2.244.625,00 1.403.180,47 1 

09 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 07 07  06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL30 35.294.451,50 35.294.451,50 12.259.168,05 28 

09 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 07 07  07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL30 7.653.246,93 7.653.246,93 2.034.760,03 11 

09 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

112 01 07 07  06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL30 2.218.995,04 2.218.995,04 1.438.405,38 8 

09 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

112 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL30 23.216.511,43 23.216.511,43 2.669.272,26 70 

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

052 01 02 07 09   08 EL30 3.223.752,65 3.223.752,65 2.999.650,08 2 

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

052 01 07 07 09   08 EL30 8.582.460,00 8.582.460,00 0,00 4 

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

052 01 07 07 09   24 EL30 204.303,36 204.303,36 0,00 3 

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

053 01 01 07 09   20 EL30 15.157.280,00 15.157.280,00 0,00 11 



 

EL 132  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

053 01 07 07 09   20 EL30 4.340.000,00 4.340.000,00 0,00 1 

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

055 01 01 07 09   08 EL30 7.372.334,71 7.372.334,71 3.099.587,06 1 

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

055 01 02 07 09   08 EL30 1.236.409,48 1.236.409,48 1.172.867,32 1 

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

055 01 07 07 09   24 EL30 133.400,48 133.400,48 0,00 3 

11 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

050 01 01 07 10   19 EL30 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 1 

11 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

051 01 07 07 10   19 EL30 54.952.044,53 54.952.044,53 7.829.683,50 16 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 01 01    24 EL30 91.040,00 91.040,00 25.112,87 1 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 01 02    24 EL30 88.000,00 88.000,00 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 01 07    24 EL30 15.300,00 15.300,00 14.978,94 1 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    24 EL30 6.353.413,35 6.353.413,35 165.755,26 4 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 01 01    24 EL30 188.000,00 188.000,00 51.858,74 1 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 01 02    24 EL30 88.000,00 88.000,00 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 01 07    24 EL30 74.700,00 74.700,00 73.132,48 1 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    24 EL30 6.731.410,05 6.731.410,05 881.650,28 3 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 01 01    24 EL30 40.960,00 40.960,00 11.298,58 1 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 01 02    24 EL30 44.000,00 44.000,00 0,00 1 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07    13 EL30 597.894,00 597.894,00 16.645,76 1 

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07    24 EL30 2.083.295,59 2.083.295,59 0,00 2 

13 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 01 01  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL30 25.237,03 25.237,03 0,00 1 

13 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 01 02  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL30 35.422,50 35.422,50 0,00 1 

13 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL30 1.423.323,09 1.423.323,09 0,00 3 



 

EL 133  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

13 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 01 01  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL30 59.998,46 59.998,46 0,00 1 

13 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL30 1.485.071,58 1.485.071,58 145.700,00 3 

13 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 01 01  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL30 20.006,50 20.006,50 0,00 1 

13 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 01 02  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL30 35.422,50 35.422,50 0,00 1 

13 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL30 517.002,66 517.002,66 0,00 2 

 



 

EL 134  EL 

Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης 

 

1 2 3 4 5 6 

Χρήση 

διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης της 

ΕΕ που προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί στο 

πλαίσιο της 

διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης βάσει 

επιλεγμένων πράξεων (σε 

ευρώ) 

Ως ποσοστό της 

στήριξης της ΕΕ για 

τον άξονα 

προτεραιότητας (%) 

(3/στήριξη από την 

ΕΕ του άξονα 

προτεραιότητας * 

100) 

Ποσό της στήριξης της ΕΕ 

που χρησιμοποιείται στο 

πλαίσιο της 

διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης βάσει 

επιλέξιμων δαπανών που 

δηλώνονται από τον 

δικαιούχο στη 

διαχειριστική αρχή (σε 

ευρώ) 

Ως ποσοστό της 

στήριξης της ΕΕ για 

τον άξονα 

προτεραιότητας (%) 

(5/στήριξη από την 

ΕΕ του άξονα 

προτεραιότητας * 

100) 

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

01 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

02 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

03 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

04 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

05 0,00  0,00  
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του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

06 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

07 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΤΠΑ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

08 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΤΠΑ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

09 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

10 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

11 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

12 0,00  0,00  



 

EL 136  EL 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΤΠΑ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

13 0,00  0,00  
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 Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου 

Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ) 

 

Το ποσό των δαπανών που 

προβλέπεται να 

πραγματοποιηθούν εκτός της 

Ένωσης στο πλαίσιο των 

θεματικών στόχων 8 και 10 

βάσει επιλεγμένων πράξεων 

(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης 

(ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο 

πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο 

χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός 

πολυταμειακού προγράμματος(%) 

[1/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και 

εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ 

ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος 

ενός πολυταμειακού προγράμματος*100] 

Επιλέξιμη δαπάνη που 

πραγματοποιείται εκτός 

της Ένωσης και 

δηλώνεται από τον 

δικαιούχο στη 

διαχειριστική αρχή (σε 

ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης 

(ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο 

πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο 

χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός 

πολυταμειακού προγράμματος(%) 

[3/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και 

εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ 

ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος 

ενός πολυταμειακού προγράμματος*100] 

0,00  0,00  
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4.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

 

Σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που κατέστησαν διαθέσιμα 

κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, με αναφορά της ονομασίας και της περιόδου 

αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολογήσεων του ΕΠ «Αττική» 2014-2020 (2η 

Επ. Παρακολούθησης στις 25.10.2016), διενεργήθηκαν οι παρακάτω προγραμματισμένες αξιολογήσεις. 

1η Αξιολόγηση Υλοποίησης ΕΠ Αττικής (ολοκληρώθηκε την 18.05.2018) 

Η Αξιολόγηση της πορείας Εφαρμογής του ΕΠ (με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία στο ΟΠΣ έως τον 

Νοέμβριο του 2017). 

Ειδικότερα: 

-Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των έργων του ΕΠ λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης 

των δεικτών εκροών και αποτελέσματος ανά Άξονα Προτεραιότητας, με ιδιαίτερη έμφαση όσον αφορά 

στους δείκτες που μετέχουν στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ 

-Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των έργων του ΕΠ λαμβάνοντας υπόψη το εύλογο και λογικό του 

κόστους που απαιτήθηκε για την επίτευξη των αποτελεσμάτων  

-Αξιολόγηση της επικαιρότητας της Λογικής της Παρέμβασης, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί 

αρχικά καθώς και σε σχέση με την κατανομή των νέων πόρων που προέκυψαν για το Πρόγραμμα της 

Περιφέρειας Αττικής κατά την Τεχνική Προσαρμογή των ΕΠ (Δεκέμβριος 2017) 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΠΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 

- Ενεργοποίηση ΕΠ (προσκλήσεις – εντάξεις): καλύτερες επιδόσεις στους Άξονες Προτεραιότητας: 02, 

05, 06, 07 και 09. Υπόλοιποι Άξονες Προτεραιότητας υστέρηση κυρίως λόγω καθυστερήσεων στην 

ολοκλήρωση  θεσμικών διαδικασιών (π.χ. πλήρης εφαρμογή του Ν. 4412/2016, ορισμοί ΕΦΔ, λειτουργία 

ΠΣΚΕ, ΕΣΔΕΚ, κ.ο.κ.)  

- Ανάγκη για υπερδέσμευση πόρων στους Α. Πρ. 05, 06 και 07, η οποία και έχει εγκριθεί 

- Η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών του ΕΠ είναι ανάλογη του βαθμού ενεργοποίησης του κάθε Άξονα. 

Καλύτερες επιδόσεις στους Άξονες: 02, 05, 06, 07 και 09. 

Λόγω της μεθοδολογίας με την οποία γίνεται σε αυτή την προγραμματική περίοδο η   καταγραφή της 

επίτευξης των δεικτών εκροών των έργων του ΕΤΠΑ (ολοκληρωμένα έργα), η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του ΕΠ έλαβε υπόψη τις τιμές στόχου των δεικτών   όπως αυτές αποτυπώθηκαν στα 

Τεχνικά Δελτία των ενταγμένων Πράξεων (οι οποίες   εκφράζουν ουσιαστικά την εκτίμηση επίτευξης του 

φυσικού στόχου). 

- Η επίτευξη των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης έχει διασφαλιστεί για τους Άξονες Προτεραιότητας: 02, 

05, 07 και 09. Πιο επισφαλείς Άξονες όσον αφορά στην επίτευξη των οροσήμων του Πλαισίου Επίδοσης 

είναι οι: 03, 04 και 08 

- Για το μοναδιαίο κόστος υλοποίησης των ενταγμένων έργων προκύπτει ότι, σε γενικές γραμμές, 

τηρείται αυτό που είχε αρχικά εκτιμηθεί σε προγραμματικό επίπεδο 
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- Επαναξιολογώντας τα αρχικά δεδομένα αναφορικά με το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της 

Περιφέρειας (και ευρύτερα της χώρας) προέκυψε ότι οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της στρατηγικής 

του ΕΠ εξακολουθούν να είναι επίκαιρες σε υψηλό βαθμό. Οι ειδικοί στόχοι του ΕΠ συνεχίζουν να 

παρουσιάζουν υψηλή συνάφεια με τις ανάγκες της Περιφέρειας. Κατά συνέπεια, η «λογική της 

παρέμβασης» του ΕΠ δεν χρήζει σημαντικών αλλαγών / επικαιροποίησης. 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Η αναγκαιότητα της 2ης αναθεώρησης του Ε.Π. “Αττική” 2014-2020 εδράζεται στα ακόλουθα ζητήματα: 

- έλεγχος επικαιρότητας της στρατηγικής και της «λογικής παρέμβασης» του ΕΠ, με βάση 

νέα    δεδομένα/ανάγκες, λόγω: 

- χρηματοδοτική ενίσχυση Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, με σημαντικό βαθμό ενεργοποίησης ή αναγκών 

που απαιτούν επιπρόσθετη ενίσχυση 

- επικαιροποίηση Κωδικών Παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη την έως τώρα 

πορεία εξέλιξης της εξειδίκευσης του ΕΠ, των Ενταγμένων Πράξεων και των συμβασιοποιημένων έργων 

- επανεξέταση και επικαιροποίηση των δεικτών και των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης λόγω: 

  αιτιολογημένων αλλαγών στη λογική παρέμβασης και στη μεθοδολογία μέτρησης των δεικτών 

 εσφαλμένων παραδοχών στην ποσοτικοποίηση των δεικτών 

 έκτακτων/απρόβλεπτων καταστάσεων. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

ΑΠ 1: 

Χρηματοοικονομική ενίσχυση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1a έναντι της 1b, προκειμένου να 

ενισχυθούν υποδομές που θα συμβάλλουν θετικά στην εφαρμογή των δράσεων «επιχειρηματικής 

ανακάλυψης» της Επενδυτικής  Προτεραιότητας 1b και θα ενισχύσουν τη συνεργασία ΜΜΕ και 

ερευνητικών ιδρυμάτων με στόχο την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η τεκμηρίωση της 

αναγκαιότητας υποστηρίζεται και από: 

- το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), το οποίο επισημαίνει την ανάγκη 

αύξησης των πόρων για υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας, 

- τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) 

ΑΠ 3: 

Αλλαγή στη λογική της παρέμβασης του Άξονα, λόγω ολοκλήρωσης της εκχώρησης προς την ΕΥΔ 

ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με σκοπό την ενίσχυση των ΜΜΕ της Περιφέρειας. Κατά συνέπεια 

αυτό απαιτεί τροποποίηση του κειμένου της Στρατηγικής για το συγκεκριμένο Θεματικό Στόχο. 

ΑΠ 7: 

Προτάθηκε η εισαγωγή: 

- νέας Επενδυτικής Προτεραιότητας 7e, η οποία αφορά στην επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε 
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περιοχές που δεν εξυπηρετούνται με Π/Υ € 5.382.185 (ΔΔ), στον κωδικό παρέμβασης 034. 

- δράσης για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής της Ελληνικής 

Αστυνομίας, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργητικής ασφάλειας στους χρήστες του οδικού δικτύου της 

Περιφέρειας Αττικής. 

ΑΠ 10: 

- ενίσχυση της χρηματοδοτικής βαρύτητας των δράσεων του τομέα της Υγείας, 

- απομείωση της χρηματοδοτικής βαρύτητας των δράσεων που αφορούν στις άλλες κοινωνικές .υποδομές, 

κυρίως λόγω της μεταβολής στην εθνική πολιτική για τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας .αιτούντων άσυλο (η 

δημιουργία των οποίων δεν θα υλοποιηθεί). 

ΑΠ 11: 

Προτάθηκε: 

- Η κατάργηση του Κωδικού Παρέμβασης 049 «Εκπαιδευτική Υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση»: 

  Οι πόροι του Κωδικού Παρέμβασης 049 να μεταφερθούν στον Κωδικό Παρέμβασης 051 

«Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό & γενική δευτεροβάθμια)», 

καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες του εν λόγω κωδικού. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Οικονομικός Δείκτης (F100) 

- Αναμόρφωση με περαιτέρω μείωση σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού που προτάθηκε από 

την ΕΑΣ και την Αρχή Πιστοποίησης. 

Δείκτες Εκροών 

Προτάθηκε η αντικατάσταση εκείνων των δεικτών, για τους οποίους η επίτευξη των αρχικά τεθέντων 

στόχων για το 2018 δεν είναι αιτιολογημένα εφικτή, με τα κατάλληλα Βασικά Στάδια Υλοποίησης (ΒΣΥ), 

τα οποία αντανακλούν σαφώς την πρόοδο υλοποίησης των έργων. 

Α.Π. 01: CO26 με το ΒΣΥ Κ330 

Α.Π. 03: -αντικατάσταση του CO02 με τον CO03 με χρήση ΒΣΥ Κ331 

-CO04 με το ΒΣΥ Κ330, και μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 (ανάλογα με την καθυστέρηση 

ενεργοποίησης των δράσεων) 

Α.Π. 04:  CO32 με το ΒΣΥ Κ206, και μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 

Α.Π. 06: CO09 με το ΒΣΥ Κ332 

Α.Π. 10: -CO35 με το ΒΣΥ Κ333 

-αντικατάσταση του Τ3305 με τον CO36 με χρήση ΒΣΥ Κ334, και μεταβολή της τιμής στόχου για το 

2023 (ανάλογα με την καθυστέρηση ενεργοποίησης των δράσεων) 
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-αντικατάσταση του Τ3305 με τον ομογενοποιημένο δείκτη SO031 (κατεύθυνση ΕΥΣΣΑ) 

Α.Π. 11: CO35 με το ΒΣΥ Κ335, και μεταβολή της τιμής στόχου για το 2023 (ανάλογα με την 

καθυστέρηση ενεργοποίησης των δράσεων) 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΡΩΝ 

- μεταξύ Αξόνων Προτεραιότητας: Δεν προτείνεται 

- μεταξύ Επενδυτικών Προτεραιοτήτων: 

 Α.Π. 01, προτείνεται μεταφορά πόρων €7.000.0000 ΔΔ από  1b στην  1a. 

 Α.Π. 03, προτείνεται η ανακατανομή των πόρων μεταξύ των ΕΠ ΠΡ του Α.Π., και ειδικότερα η 

ενίσχυση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3c κατά €11.611.099 

(ΔΔ) λόγω εκχώρησης πόρων για τη σύσταση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ 

 .Α.Π. 07, προτείνεται η προσθήκη της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7e, όπου αντιστοιχεί ο 

Κωδικός Παρέμβασης 007, με μεταφορά πόρων €5.382.185,00 ΔΔ την Επενδυτική 

Προτεραιότητα 7b, όπου αντιστοιχεί ο Κωδικός Παρέμβασης 034 

Αξιολόγησης της πορείας Εφαρμογής του ΕΠ ATTIKH 2014-2020, αξιοποιήθηκε για τη 

διαμόρφωση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος. 

  

«Αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο ΕΠ ΑΝΑΔ 

ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ»  

Σκοπός του έργου ήταν η παροχή στην Αναθέτουσα Αρχή (ΕΥΔΑΝΑΔΕΔΒΜ) και στους αρμόδιους 

φορείς λήψης αποφάσεων των κατάλληλων πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με μια 

σειρά θεμάτων που άπτονται  του σχεδιασμού, της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων των δράσεων 

εναρμόνισης για τις υπό εξέταση περιόδους (2014-15, 2015-16 και 2016-17). 

Η αξιολόγηση  ολοκληρώθηκε  Αύγουστο του 2018 

Την περίοδο 2016-2017, κατόπιν συνεργασίας των συναρμόδιων Υπουργείων προωθήθηκαν σημαντικές 

καινοτομίες ως προς τον σχεδιασμό και υλοποίηση της δράσης 

Με την αλλαγή της στόχευσης της δράσης που έλαβε χώρα στον κύκλο 2015-2016 και συνεχίστηκε και 

στον κύκλο 2016-2017, επιχειρήθηκε η ενίσχυση της θέσης των άνεργων γυναικών στην αγορά εργασίας, 

το ποσοστό των οποίων παρέμενε σταθερά άνω του 30% καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο εφαρμογής 

της δράσης. 

Οι αλλαγές εστιάστηκαν στα εξής σημεία: 

 κριτήρια και διαδικασία επιλογής ωφελουμένων 

 διαδικασία τοποθέτησης των παιδιών στις δομές 

 συνολικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων 

 δικαιολογητικά δαπανών και  πληρωμές των φορέων 

 απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής αίτησης συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών των 

φορέων/δομών 

Κατά την εξεταζόμενη τριετία 2014-20117 από τη δράση της εναρμόνισης ωφελήθηκαν 158.808 άτομα, 
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ενώ στον κύκλο 2016-2017 ωφελήθηκαν 74.966 άτομα στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας. 

Η αξιολόγηση των αλλαγών έγινε με την συγκριτική μέθοδο σε δείγμα 3.675ωφελούμενων και 503 

φορέων παροχής υπηρεσιών φύλαξης και φροντίδας παιδιών από 30 Μαΐου έως 18 Ιουνίου 2018. 

    

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν κυρίως: 

 Την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής από πλευράς ωφελούμενων 

 Την διαδικασία τοποθέτηση των παιδιών στις δομές (αφορά κατά βάση τους ωφελούμενους και σε 

μικρότερο βαθμό τις δομές) 

 στην αποστολή του παιδιού σε δομή που δεν ήταν στις πρώτες επιλογές επειδή δεν υπήρχαν αλλού 

θέσεις 

 στην επιβάρυνση με κόστος μετακίνησης επειδή οι δομές που ήταν κοντά  δεν είχαν διαθέσιμες 

θέσεις. 

Σε σχέση με τη μέτρηση της συμβολής της δράσης στη βιωσιμότητα των δομών παροχής υπηρεσιών 

φροντίδας και φύλαξης παιδιών, τα αποτελέσματα ήταν θετικά. 

Γενικά συμπεράσματα της συγκριτικής αξιολόγησης 

   

 σημαντική η συμβολή της δράσης στη διατήρηση της απασχόλησης , ενώ σε υψηλά ποσοστά 

κινείται και σε ότι αφορά στην εύρεση εργασίας, ( άνω του 30,0%) 

 σημαντική η συμβολή της δράσης στη συμμετοχή των ωφελούμενων σε προγράμματα 

εκπαίδευσης/κατάρτισης  

 θετική συμβολή τόσο στον κλάδο των φορέων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης 

παιδιών, όσο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν 

 Η δράση από μόνη της και παρά την επάρκεια των χαρακτηριστικών της,  δεν επαρκεί να 

δημιουργήσει εκείνη την ώθηση που απαιτείται για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας 

των ανέργων 

 Καταδεικνύεται η ανάγκη στοχευμένων συνεργειών με άλλες πολιτικές και προγράμματα που 

συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Ονομασία Ταμείο Από 

τον 

μήνα 

Από 

το 

έτος 

Έως 

τον 

μήνα 

Έως 

το 

έτος 

Τύπος 

αξιολόγησης 

Θεματικός 

στόχος 

Θέμα Πορίσματα 

Performance Audit of 

actions under European 

Social Fund Thematic 
Objective 9 (social 

inclusion) by the 

Managing Authority of 
the Region of Attica (the 

‘Managing Authority’) for 

ATTICA OP CCI: 
2014GR16M20P012, 

pursuant to Article 75 §2 

of Regulation (EU) No 
1303/2013 

ΕΚΤ 12 2014 4 2017 Διαδικασία 09 Ο έλεγχος κάλυψε δύο πεδία: 

 τον άμεσο έλεγχο 

επιδόσεων  και 

 την επάρκεια των 

πολιτικών και των 

διαδικασιών 

προώθησης, 

παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των 

επιδόσεων. 

Γενικό ερώτημα της 

αξιολόγησης: 

Τα ΚΜ χρησιμοποιούν τη 

χρηματοδότηση του ΕΚΤ με 

αποδοτικό, αποτελεσματικό 

και οικονομικό τρόπο, 

προκειμένου να στηρίξουν 

την κοινωνική ένταξη και να 

καταπολεμήσουν τη φτώχεια 

και τις διακρίσεις; 

Μεμονωμένοι έλεγχει σε 

Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, 

Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, 

Ιταλία, Πολωνία και 

Πορτογαλία. 

 

Γενικό πόρισμα 

 το ΕΠ έχει συγκροτηθεί με επαγγελματισμό, 

εκτελείται ομαλά και χρησιμοποιεί εν πολλοίς 

τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ με αποδοτικό, 

αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο για τη 

στήριξη της κοινωνικής ένταξης.Από πολλές 

απόψεις, η ΔΑ αποτελεί υπόδειγμα καλής 

πρακτικής. Για παράδειγμα, τηρεί αυστηρές 

διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

Κανονισμών και προβαίνει σε συνεπή και 

συστηματική τεκμηρίωση των επιχειρησιακών 

της δραστηριοτήτων, ενώ χαρακτηρίζεται 

από πνεύμα ανοιχτής επικοινωνίας και 

αποφασιστικότητα για την εδραίωση χρηστής 

διακυβέρνησης. 

 Προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι 

επιδόσεις της ΔΑ, θα ήταν σκόπιμο να 

τυποποιήσει τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

εσωτερικής παρακολούθησης των 

εκροών/αποτελεσμάτωνχρηματοοικονομικών 

δεικτών. Η καθιέρωση συχνότερων σημείων 

αναφοράς καθ'όλη τη διάρκεια της 

προγραμματικής περιόδου θα διευκόλυνε την 

καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής και 

των επιδόσεων σε σχέση με την αναμενόμενη 

πορεία. 

Σημαντικά Ζητήματα: 

 Δυνατότητα έγκαιρης αύξησης των επενδύσεων 

για την ανάπτυξη ικανοτήτων των ΜΚΟ 

 Περιθώριο βελτίωσης της σαφήνειας και της 

συνέπειας της διαδικασίας προσφυγής για 

ανεπιτυχείς προτάσεις έργων 

 Ελλιπής ετήσια έκθεση αναφοράς σχετικά με 



 

EL 144 EL 

τις επιδόσεις ως προς τις εκροές 

 Περιορισμένη παρακολούθηση και υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία 

 Δυνατότητα βελτίωσης της άντλησης 

διδαγμάτων από τις συστάσεις των ελεγκτών 

και των αξιολογητών κατά τη διάρκεια του ΕΠ 

 

«Αξιολόγηση των 

δράσεων εναρμόνισης 

οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής στο 

ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και 

στα ΠΕΠ» 

ΕΚΤ 5 2018 6 2018 Αντίκτυπος 09 Σκοπός του έργου ήταν η 

παροχή στην Αναθέτουσα 

Αρχή (ΕΥΔΑΝΑΔΕΔΒΜ) και 

στους αρμόδιους φορείς 

λήψης αποφάσεων 

(Υπουργείο Εργασίας, 

Υπουργείο Παιδείας, Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 

ΑΝΑΔΕΔΒΜ κλπ.) των 

κατάλληλων πληροφοριών, 

στοιχείων και εκτιμήσεων 

σχετικά με μια σειρά θεμάτων 

που άπτονται  του 

σχεδιασμού, της υλοποίησης 

και των αποτελεσμάτων των 

δράσεων εναρμόνισης για τις 

υπό εξέταση περιόδους (2014-

15, 2015-16 και 2016-17). 

 

Γενικά συμπεράσματα της συγκριτικής αξιολόγησης 

 η συμβολή της δράσης στη διατήρηση της 

απασχόλησης είναι σημαντική, ενώ σε υψηλά 

ποσοστά κινείται και σε ότι αφορά στην 

εύρεση εργασίας, ειδικά αν λάβει κανείς 

υπόψη του τα επίπεδα ανεργίας που 

καταγράφονται στον πληθυσμό στόχο της 

δράσης, ( άνω του 30,0%) 

 σημαντική θεωρείται η συμβολή της δράσης 

στη συμμετοχή των ωφελούμενων σε 

προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης με τα 

ποσοστά να κινούνται πολύ πιο πάνω από το 

αντίστοιχο ποσοστό που αναφέρει για την 

Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 

Ισότητα των Φύλων (European Institute for 

Gender Equality - EIGE) 

 θετική συμβολή τόσο στον κλάδο των φορέων 

παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης 

παιδιών, όσο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται σε αυτόν 

 Η δράση από μόνη της και παρά την επάρκεια 

των χαρακτηριστικών της,  δεν επαρκεί να 

δημιουργήσει εκείνη την ώθηση που απαιτείται 

για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά 

εργασίας των ανέργων 

 Καταδεικνύεται η ανάγκη στοχευμένων 

συνεργειών με άλλες πολιτικές και 

προγράμματα που συνδράμουν προς αυτή την 
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κατεύθυνση. 

 

Αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αττικής 
2014-2020 

ΕΤΠΑ 

ΕΚΤ 

1 2014 11 2017 Μεικτή 01 

02 
03 

04 

05 
06 

07 

08 
09 

10 

Η Αξιολογηση αυτή 

αφορούσε στην πορεία 

του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αττικής 2014-

2020»  ως προς την 

αποτελεσματικότητα  και 

αποδοτικότητα του. 

Πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 

με τα στοιχεία των 

χρηματοροών και των δεικτών 

τα οποία αντλήθηκαν από το 

(ΟΠΣ) με ημερομηνία 

αναφοράας την 20/11/2017. 

Επιπλέον, για την καλύτερη 

δυνατή αξιολόγηση αλλά και 

την εκτίμηση της πορείας του 

Προγράμματος, λήφθηκαν 

υπόψη δευτερογενή στοιχεία 

παρακολούθησης των 

Πράξεων. 

 

Συμπεράσματα: 

- Ενεργοποίηση ΕΠ (προσκλήσεις – εντάξεις): 

καλύτερες επιδόσεις στους Ά.Π.: 02, 05, 06, 07 και 09. 

Υπόλοιποι Α.Π.: Υστέρηση κυρίως λόγω 

καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση θεσμικών 

διαδικασιών (π.χ. πλήρης εφαρμογή του Ν. 4412/2016, 

ορισμοί ΕΦΔ, λειτουργία ΠΣΚΕ)  

- Με βάση την πορεία εξειδίκευσης του ΕΠ έχει 

προκύψει ανάγκη για υπερδέσμευση πόρων στους 

Άξονες: 05, 06 και 07, η οποία και έχει εγκριθεί 

- Η επίτευξη των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης έχει 

διασφαλιστεί για τους Α.Π.: 02, 05, 07 και 09. Οι 

υπόλοιποι Άξονες χρήζουν κατάλληλων, διορθωτικών 

ενεργειών. Πιο επισφαλείς Άξονες Ως προς την 

επίτευξη των οροσήμων του Πλαισίου Επίδοσης είναι 

οι: 03, 04 και 08 

- Για το μοναδιαίο κόστος υλοποίησης των ενταγμένων 

έργων προκύπτει ότι, σε γενικές γραμμές, τηρείται 

αυτό που είχε αρχικά εκτιμηθεί σε προγραμματικό 

επίπεδο 

- Επαναξιολογώντας τα αρχικά δεδομένα αναφορικά 

με το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της 

Περιφέρειας προέκυψε ότι οι αναπτυξιακές 

προτεραιότητες της στρατηγικής του ΕΠ 

εξακολουθούν να είναι επίκαιρες σε υψηλό βαθμό. Οι 

ειδικοί στόχοι του ΕΠ συνεχίζουν να παρουσιάζουν 

υψηλή συνάφεια με τις ανάγκες της Περιφέρειας. Κατά 

συνέπεια, η «λογική της παρέμβασης» του ΕΠ δεν 

χρήζει σημαντικών αλλαγών. 

Αναγκαιότητα Αναθεώρησης: 
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Επανεξέταση και επικαιροποίηση των δεικτών και των 

στόχων του Πλαισίου Επίδοσης λόγω: 

- αιτιολογημένων αλλαγών στη λογική παρέμβασης και 

στη μεθοδολογία μέτρησης των δεικτών 

- εσφαλμένων παραδοχών στην ποσοτικοποίηση των 

δεικτών 

- έκτακτων καταστάσεων. 
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6 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται 

 

 Καθυστέρηση στον ορισμό Φορέα Διαχείρισης και Παρακολούθησης (ΦΔΠ) για την RIS  

                Ρόλος του ΦΔΠ είναι η 

1. ενίσχυση δικτύωσης επιχειρήσεων και ερευνητικών – ακαδημαϊκών ιδρυμάτων Παρακολούθηση 

της πορείας υλοποίησης της RIS3 - επικαιροποίηση της  χαρτογράφηση νέων αναγκών και 

εισήγηση για την εξειδίκευση δράσεων που να καλύπτουν τις ανάγκες αυτές 

2. Υποστήριξη λειτουργίας ΠΣΕΚ 

Συντονιστικό όργανο παρακολούθησης της RIS έχει οριστεί το ΚΕΚΠΑ (Κέντρο Καινοτομίας 

Περιφέρειας Αττικής), το οποίο λειτουργεί υπό τη σκέπη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Αττικής. Μέσα στο 2018 εγκρίθηκε χρηματοδότηση του από το ΠΕΠ Αττικής (Επενδυτική 

προτεραιότητα 1α) ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες στελέχωσης του και η εγκατάσταση σε 

νέο χώρο πλησίον της Περιφέρειας. 

Εξαιτίας της παραπάνω καθηστέρησης έχουν καθυστερήσει οι δράσεις στο πλαίσιο των κύκλων 

επιχειρηματικής ανακάλυψης.               

  

 Καθυστερήσεις στην εφαρμογή του Ν. 4412/2016. 

Από 08.08.2016 οι δημόσιες συμβάσεις υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου 4412/2016, Ωστόσο για την 

σαφέστερη ερμηνεία των άρθρων του και για να εφαρμοστεί χωρίς προβλήματα ο νόμος τροποποιήθηκε 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 272 φορές (126 κατά το 2016, 132 κατά τη διάρκεια του 2017, 29 το 

2018). Η εφαρμογή της νομοθετικής διάταξης απαιτούσε επίσης τη δημιουργία τυποποιημένων εγγράφων 

διαγωνισμού για όλες τις κατηγορίες έργων, μελετών, υπηρεσιών, προμηθειών κ.λπ., η οποία αρχικά 

ολοκληρώθηκε στις 30.12.2016 αλλά έπρεπε να ενημερωθεί αρκετές φορές (τελευταία ενημέρωση για 

04/2018) εξαιτίας της ενεργοποίησης του Εθνικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημόσιων Προμηθειών. 

Επιπλέον, μετά από πολλές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του νόμου 4155/2013 που αφορούσε την 

ενεργοποίηση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημόσιων Προμηθειών, το Σύστημα αυτό 

ενεργοποιήθηκε τελικά για όλους τους τύπους δημοσίων διαγωνισμών στις 20.10.2017. 

Το παραπάνω γεγονός δημιούργησε σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων 

έργων όσο και προμηθειών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα  σε έργο προμηθειών, αποτελεί η καθυστέρηση 

στην υλοποίηση ενταγμένης Πράξης προμήθειας πυροσβεστικών οχημάτων στο πλαίσιο του άξονα 

προτεραιότητας ΑΠ05. Αν και η Πράξη εντάχθηκε ήδη μέσα στο 2016 τελικά ο διαγωνισμός εκτελέσθηκε 

το 2018. Ακόμα πιο χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση ενός 

ολόκληρου Άξονα Προτεραιότητας αυτού του Α.Π.11. Στον άξονα αυτό εκδόθηκε το τέλος του 2015 

πρόσκληση ύψους 50εκατ. € για την χρηματοδότηση σχολικών μονάδων με δικαιούχο την ΚΤΥΠ Α.Ε. 

Παρά το γεγονός ότι η υπηρεσία μας εξέδωσε 5 Αποφάσεις Ένταξης μέσα στο 2016, η μεταρρύθμιση του 

προαναφερόμενου νομικού πλαισίου (νόμος 4412/2016) οδήγησε στην καθυστέρηση της έκδοσης της 
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προ-έγκρισης της διαδικασίας των διαγωνισμών (λόγω του γεγονότος ότι ο δικαιούχος έπρεπε να 

προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου νομικού πλαισίου). Οι προ-εγκρίσεις εκδόθηκαν τελικά το 2017 

και το 2018. 

  

 Καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων 

Επιχειρηματικότητας. 

Οι καθυστερήσεις κατά βάση οφείλονται σε οριζόντιο ζήτημα, που αφορούσε στην εμπλοκή που υπήρξε 

στη μέθοδο επιλογής διαδικασίας για την εκχώρηση προς τον ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος πρόκειται να 

διαχειριστεί το σύνολο των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. Για να λυθεί το πρόβλημα υπήρξε νομοθετική ρύθμιση (με το άρθρο 33 του Ν.4538) στις 

αρχές του 2018, σύμφωνα με την οποία οι Διαχειριστικές Αρχές μπορούν να εκχωρούν αρμοδιότητες 

ΕΦΔ για δράσεις κρατικών ενισχύσεων στον ΕΦΕΠΑΕ, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία του ΣΔΕ. Η 

παραπάνω εμπλοκή προκάλεσε κυρίως καθυστερήσεις στους άξονες ΑΠ03 και ΑΠ08. 

  

 Καθυστέρηση στην άρση της αιρεσιμότητας Τ.04.1. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 04, δεν έχουν εκδοθεί Προσκλήσεις, πέραν της 

πρόσκλησης προς το ΕΤΕΑΝ για το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», λόγω ενός οριζόντιου ζητήματος, σχετικά με την 

καθυστέρηση στην άρση της αιρεσιμότητας (Τ.04.1, Υλοποίηση δράσεων για την προώθηση 

αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης – ΚΕΝΑΚ), που 

αφορούσε στην έγκριση του ΚΕΝΑΚ αλλά και στο λογισμικό υποστήριξης των ενεργειακών 

επιθεωρητών. 

Ήδη από την 27-11-2017 έχει εγκριθεί  το λογισμικό, οπότε πλέον είναι δυνατή η έκδοση Προσκλήσεων 

στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των δύο δράσεων που εγκρίθηκαν ήδη από την 1η Επιτροπή 

Παρακολούθησης (Ιούλιος 2015) και αφορούσαν στην ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών και δημοτικών 

κτιρίων. 

  

 Θεσμικό πλαίσιο επαγγελματικών καταρτίσεων 

Kαθυστέρηση στην ενεργοποίηση του άξονα εξαιτίας τεχνικών δυσκολιών στο σχεδιασμό δράσεων σε 

σχέση με το χαρακτηρισμό τους ως ΚΕ την αναγνώριση δικαιούχων κλπ. Καθυστέρηση στην 

αναθεώρηση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ). Ωστόσο στο τέλος 

του 2018 (16-10-2018) εκδόθηκαν γενικές κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτησης ανέργων στο πλαίσιο του ΕΚΤ. Η 

καθυστέρηση αυτή δημιούργησε σημαντικό πρόβλημα στην ενεργοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 

08. 

  

 Επικαιροποίηση / έκδοση των νέων προδιαγραφών για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς 

Η σημαντική καθυστέρηση στην επικαιροποίηση / έκδοση των νέων προδιαγραφών για τους 

βρεφονηπιακούς σταθμούς που τελικά εγκρίθηκαν μόλις το Σεπτέμβριο του 2017 (ΦΕΚ 141/Α/29-09-

2017 περί καθορισμού των προϋποθέσεων αδειοδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που 
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λειτουργούν εντός νομικών προσώπων ή υπηρεσίας των Δήμων) προξένησε σημαντική καθυστέρηση 

στην  ενεργοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 10. 

  

 Μεγάλες εκπτώσεις σε συμβάσεις δημοσίων έργων υποδομών 

Εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού στο χώρο των εργοληπτών δημοσίων έργων υποδομών παρατηρείται 

το φαινόμενο πολύ υψηλών εκπτώσεων στις προσφορές που υποβάλουν της τάξης του 50% με 60%. Το 

παραπάνω σε συνδυασμό με την δυσκολία δανεισμού αλλά και το σχετικά υψηλό κόστος δανεισμού να 

δημιουργεί σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων. Επίσης εγκυμονεί κινδύνους για την 

βιωσιμότητα των εταιρειών και άρα για την εύρυθμη υλοποίηση των έργων. 

 Εξωτερικοί παράγοντεςοι οποίοι επεμβαίνουν με καταλυτικό τρόπο στην πορεία εξέλιξης 

ενός έργου 

1. Συχνές εμπλοκές που προκαλούν καθυστερήσεις: αναγκαίες αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές, 

μετατοπίσεις Ο.Κ.Ω., διαδικασία απαλλοτριώσεων. 

2. Γραφειοκρατικοί παράγοντες, βαριές διαδικασίες συστήματος - κανονισμών που επηρεάζουν τη 

δρομολόγηση και παρακολούθηση έργων. Ειδικά στην περίπτωση έργων του ΕΚΤ ο διοικητικός 

φόρτος εξειτίας του Συστήματος Διαχείρησης αλλά και των κανονισμών είναι ιδιαίτερα υψηλός σε 

σχέση με τον προϋπολογισμό των δράσεων. 

 Υποστήριξη Δικαιούχων για την εφαρμογή των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Αναγκαιότητα υποστήριξης δικαιούχων για κάλυψη υποχρεώσεων τους (διαδικασίες ΣΔΕ & ΟΠΣ), 

ανταπόκρισή σε τροποποιήσεις διαδικασιών/λιστών ελέγχου/εντύπων (λόγω προσαρμογής ΣΔΕ σε νέο 

θεσμικό πλαίσιο περί Δ.Ε.), παρακολούθηση δεικτών εκροής των έργων (σύμφωνα με Ενιαίο Σύστημα 

Δεικτών). 
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β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 

επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν 

ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση. 
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7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τους 

πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής 

έκθεσης υλοποίησης. 

 

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά > Έγγραφα στην 

εφαρμογή SFC2014 
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8. EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜEΣΩΝ 

 

 

I. Ταυτότητα του προγράμματος και του άξονα ή του μέτρου προτεραιότητας από το οποίο 

παρέχεται η στήριξη των ΕΔΕΤ [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013] 

1. Άξονες ή μέτρα προτεραιότητας που στηρίζουν το χρηματοπιστωτικό μέσο, 

συμπεριλαμβανομένου του ταμείου χαρτοφυλακίου, στο πλαίσιο του προγράμματος των ΕΔΕΤ. 

1.1. Άξονας προτεραιότητας που στηρίζει το 

χρηματοπιστωτικό μέσο στο πλαίσιο του προγράμματος 

των ΕΔΕΤ  

03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της 

ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για 

προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της 

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

2. Ονομασία του/των ΕΔΕΤ που στηρίζει/-ουν το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής βάσει του άξονα ή του 

μέτρου προτεραιότητας 

ΕΤΠΑ 

3. Θεματικός/-οί στόχος/-οι που αναφέρεται/-ονται 

στο άρθρο 9 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013, ο/οι οποίος/-οι στηρίζεται/-ονται από το 

μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του 

γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του 

τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

(για το ΕΤΘΑ) 

3.1. Ποσό των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκε στις συμφωνίες 

χρηματοδότησης από τον συγκεκριμένο θεματικό στόχο 

που έχει επιλεγεί στο πεδίο 3 (προαιρετικά) 

40.000.000,00 

4. Άλλα προγράμματα των ΕΔΕΤ που παρέχουν συνεισφορές στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 

4.1. Αριθμός ΚΚΑ κάθε άλλου προγράμματος των 

ΕΔΕΤ που παρέχει συνεισφορές στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

2014GR16M2OP010, 2014GR16M2OP006, 

2014GR16M2OP011, 2014GR05M2OP001, 

2014GR16M2OP009, 2014GR16M2OP008, 

2014GR16M2OP013, 2014GR16M2OP014, 

2014GR16M2OP003 

30. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκ των προτέρων 

αξιολόγησης 

23 Νοε 2017 

31. Επιλογή φορέων για την υλοποίηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 

31.1. Έχει δρομολογηθεί ήδη η διαδικασία επιλογής ή 

ορισμού 

Ναι 

II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 

παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής ERDF ENTREPRENEURSHIP FUND II 

6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής (ονομασία χώρας και πόλης) 

National Entrepreneurship and Development 

Fund (ETEAN SA), GREECE, ATHENS 

7. Ρυθμίσεις υλοποίησης 

7.1. Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που 

θεσπίζονται στο επίπεδο της Ένωσης, υπό την άμεση ή 

έμμεση διαχείριση της Επιτροπής, που αναφέρονται στο 

άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τα οποία στηρίζονται από 

συνεισφορές προγραμμάτων των ΕΔΕΤ 
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7.1.1. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής στο επίπεδο της Ένωσης 

 

7.2. Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που έχει 

συσταθεί σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 

διασυνοριακό επίπεδο, η διαχείριση του οποίου γίνεται 

από ή με ευθύνη της διαχειριστικής αρχής που 

αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο β), το 

οποίο στηρίζεται από συνεισφορές προγραμμάτων των 

ΕΔΕΤ βάσει του άρθρου 38 παράγραφος 4 στοιχεία α), 

β), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

Ανάληψη άμεσων εκτελεστικών καθηκόντων, 

σε περίπτωση μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που αφορά αποκλειστικά δάνεια ή 

εγγυήσεις [σύμφωνα με το άρθρο 38 

παράγραφος 4 στοιχείο δ) του ΚΚΔ] 

7.3. Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που συνδυάζει 

χρηματοδοτική συνεισφορά από τη διαχειριστική αρχή 

με χρηματοδοτικά προϊόντα της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

σύμφωνα με το άρθρο 39α, που αναφέρεται στο άρθρο 

38 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 

 

8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής Ταμείο χαρτοφυλακίου 

10. Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 και 

το άρθρο 39α παράγραφος 5 στοιχείο β) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής που αναφέρονται στο 

άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)]: 

καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει ανοιχθεί στο 

όνομα του φορέα υλοποίησης και για λογαριασμό της 

διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή χρηματοδοτική 

μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

Χωριστή χρηματοδοτική μονάδα 

III. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και του φορέα 

διαχείρισης ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 

παράγραφος 4 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: υφιστάμενο ή 

νεοσύστατο νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την 

εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής· η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδύσεων· διεθνής χρηματοπιστωτικός 

οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος είναι μέτοχος· 

κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που έχει συσταθεί ως νομική 

οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές 

δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση· φορέας 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου· διαχειριστική αρχή που 

αναλαμβάνει άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για 

δάνεια και εγγυήσεις) 

Κρατική τράπεζα ή ίδρυμα 

11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

National Entrepreneurship and Development 

Fund (ETEAN SA) 

11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα 

ATHENS/GREECE 
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υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του 

μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης· άλλη διαδικασία 

Εσωτερική ανάθεση 

12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του 

φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 

 

13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας 

χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

21 Δεκ 2017 

IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος 

που προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

50.000.000,00 

14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 40.000.000,00 

14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά) 40.000.000,00 

14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) 

(προαιρετικά) 

 

14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος που καταβάλλεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

12.500.000,00 

15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των ΕΔΕΤ 

(σε ευρώ) 

10.000.000,00 

15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 10.000.000,00 

15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

2.500.000,00 

15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής 

δημόσιας χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

2.500.000,00 

15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής 

ιδιωτικής χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος που έχουν καταβληθεί στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας για την απασχόληση της νεολαίας (YEI) 

(σε ευρώ) 

 

17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων 

διαχείρισης που καταβάλλονται από τις συνεισφορές 

του προγράμματος (σε ευρώ) 

0,00 

17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ) 0,00 

17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε 

ευρώ) 

0,00 
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21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 

37 παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 

(μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και 

στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε 

λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς 

Ναι 

32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν 

ήταν σε λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, 

ημερομηνία εκκαθάρισης 

 

VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, ποσά που 

χρησιμοποιούνται για διαφοροποιημένη μεταχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43α, και αξία των 

επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από 

πληρωμές από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

37. Ποσά των πόρων που αποδίδονται στα ΕΔΕΤ, οι 

οποίοι χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 

43α 

0,00 

37.1. από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για 

διαφοροποιημένη μεταχείριση επενδυτών που 

λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της 

αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους για τη στήριξη από 

τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ή 

επενδύουν από κοινού στο επίπεδο του τελικού 

αποδέκτη (σε ευρώ) 

0,00 

37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την 

επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν 

και την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

37.3. από τα οποία προορίζονται ποσά για την κάλυψη 

των ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των 

ΕΔΕΤ στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που 

οφείλονται σε αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες 

προκύπτουν παρά την ενεργό διαχείριση των ταμειακών 

διαθεσίμων από τους φορείς που εφαρμόζουν τα 

χρηματοοικονομικά μέσα (σε ευρώ) 

 

VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και 

συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των 10.000.000,00 
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ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία 

χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.1A. Συνεισφορές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που δεσμεύτηκε στη συμφωνία 

χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο 

πλαίσιο του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε 

ευρώ) 

 

38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός 

των ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

2.500.000,00 

38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 2.500.000,00 

38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ)  

38.2A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που καταβάλλεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο 

πλαίσιο του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε 

ευρώ) 

 

 

II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 

παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ALPHA 

BANK 

6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(ονομασία χώρας και πόλης) 

ATHENS/GREECE 

8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής Ταμείο χαρτοφυλακίου, ειδικό ταμείο 

8.2. Σχετικό ταμείο χαρτοφυλακίου ERDF ENTREPRENEURSHIP FUND II 

8.1. Εξατομικευμένα μέσα ή μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που είναι σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και 

προϋποθέσεις, δηλαδή «έτοιμα προς χρήση μέσα» 

Εξατομικευμένο 

9. Είδος των προϊόντων που παρέχονται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: δάνεια, 

μικροδάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις σε μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, άλλο 

χρηματοπιστωτικό προϊόν ή άλλη στήριξη που συνδυάζεται με το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

9.0.1.  Δάνεια (≥ EUR 25 000) Ναι 

9.0.2. Μικροδάνεια (< 25 000 EUR και χορηγηθέντα σε πολύ 

μικρές επιχειρήσεις) σύμφωνα με SEC/2011/1134 final 

Όχι 

9.0.3. Εγγυήσεις Όχι 

9.0.4. Μετοχικοί τίτλοι Όχι 

9.0.5. Οιονεί μετοχικό κεφάλαιο Όχι 

9.0.6. Άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα Όχι 

9.0.7. Άλλη στήριξη που συνδυάζεται με μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Όχι 

9.1. Περιγραφή των άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων  

9.2. Άλλη στήριξη που περιλαμβάνεται στο μέσο  
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χρηματοοικονομικής τεχνικής: επιχορήγηση, επιδότηση 

επιτοκίου, επιδότηση με προμήθεια εγγύησης σύμφωνα με το 

άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 

10. Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 και το 

άρθρο 39α παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία β) και γ)]: καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει 

ανοιχθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για 

λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή 

χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος 

 

III. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και του φορέα 

διαχείρισης ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 

παράγραφος 4 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: υφιστάμενο ή νεοσύστατο 

νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής· η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· διεθνής 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος 

είναι μέτοχος· κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που έχει συσταθεί 

ως νομική οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές 

δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση· φορέας δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου· διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει 

άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια και 

εγγυήσεις) 

Φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ALPHA BANK 

11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ATHENS/GREECE 

12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση δημόσιας σύμβασης· 

άλλη διαδικασία 

Άλλα 

12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Financial intermediaries had been 

selected through an open, transparent and 

non-discriminatory call in accordance 

with applicable Union and national laws 

13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης 

με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 

21 Δεκ 2018 

IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 
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14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος που 

προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

7.564.841,00 

14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 6.051.873,00 

14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά) 6.051.873,00 

14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) 

(προαιρετικά) 

 

14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 

15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των ΕΔΕΤ (σε 

ευρώ) 

0,00 

15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 0,00 

15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της 

νεολαίας (YEI) (σε ευρώ) 

 

17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης που 

καταβάλλονται από τις συνεισφορές του προγράμματος (σε 

ευρώ) 

0,00 

17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ) 0,00 

17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε ευρώ) 0,00 

18. Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ή έξοδα διαχείρισης, 

σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

19. Κεφαλαιοποιημένες επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες 

εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

20. Ποσό συνεισφορών του προγράμματος για επακόλουθες 

επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με το 

άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 37 

παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 
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V. Συνολικό ποσό της στήριξης που έχει πληρωθεί σε τελικούς δικαιούχους ή υπέρ τελικών 

δικαιούχων, ή έχει δεσμευτεί σε συμβάσεις εγγυήσεων από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

για επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες καθώς και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί, ανά πρόγραμμα και προτεραιότητα ή μέτρο [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

22. Ονομασία χρηματοοικονομικού προϊόντος που 

προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ALPHA BANK 

22.1. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται 

από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Δάνειο 

24. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε 

ευρώ) 

 

24.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

 

25. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση 

των εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που 

καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ) 

 

25.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

 

25.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)  

25.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

25.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

25.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

25.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

25.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

25.3. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

27. Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες 

0 

28. Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες 

0 

29. Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το 

χρηματοοικονομικό προϊόν 

0 

29.1. από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις 0 

29.2. από τον οποίο, ΜΜΕ 0 

29.2.1. από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις 0 

29.3. από τον οποίο, ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα  

29.4. από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

0 

29.4.1. περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που  
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στηρίχθηκαν 

33. Συνολικός αριθμός των εκταμιευθέντων δανείων για τα 

οποία υπήρξε αδυναμία πληρωμής ή συνολικός αριθμός των 

εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω της 

αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

 

34. Συνολικό ποσό των εκταμιευθέντων δανείων για τα οποία 

υπήρξε αδυναμία πληρωμής (σε ευρώ) ή συνολικό ποσό 

αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν 

και ζητήθηκαν λόγω της αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

(σε ευρώ) 

 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.3. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που κινητοποιήθηκαν στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών 

(σε ευρώ) 

 

38.3.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ)  

38.3.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ)  

38.3A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που κινητοποιείται σε επίπεδο τελικού 

αποδέκτη [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 

παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

39. Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία 

χρηματοδότησης 

39.1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν 

3,13 

39.2. Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν  

 

39.3. Επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν μέσω των μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για 

επενδύσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου 

και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, ανά προϊόν (προαιρετικά) 

0,00 

VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και 

στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε λειτουργία στο 

τέλος του έτους αναφοράς 

Ναι 

32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ήταν σε 

λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, ημερομηνία 

εκκαθάρισης 

 

VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, ποσά που 
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χρησιμοποιούνται για διαφοροποιημένη μεταχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43α, και αξία των 

επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από πληρωμές από 

τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 

36. Ποσά που επεστράφησαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα ΕΔΕΤ έως 

το τέλος του έτους αναφοράς (σε ευρώ) 

0,00 

36.1. από τα οποία, αποπληρωμές κεφαλαίου (σε ευρώ) 0,00 

36.2. από τα οποία, έσοδα, άλλα κέρδη και αποδόσεις (σε 

ευρώ) 

0,00 

37. Ποσά των πόρων που αποδίδονται στα ΕΔΕΤ, οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 43α 

0,00 

37.1. από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για διαφοροποιημένη 

μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν σύμφωνα με την 

αρχή της οικονομίας της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους 

για τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από κοινού στο 

επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε ευρώ) 

 

37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την 

επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν και 

την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

37.3. από τα οποία προορίζονται ποσά για την κάλυψη των 

ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ 

στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που οφείλονται σε 

αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες προκύπτουν παρά 

την ενεργό διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων από τους 

φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα (σε 

ευρώ) 

0,00 

VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και 

συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον 

φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(σε ευρώ) 

12.860.231,00 

38.1A. Συνεισφορές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που δεσμεύτηκε στη συμφωνία 

χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός των 

ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) 0,00 
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38.2A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που καταβάλλεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

IX. Συμβολή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στην επίτευξη των δεικτών της σχετικής 

προτεραιότητας ή του σχετικού μέτρου [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013] 

41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και 

ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

CO03 - Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην 

επιχορηγήσεων 

41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος 151,00 

41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σε σχέση με την αξία-στόχο του δείκτη 

αποτελέσματος 

0,00 

 

II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 

παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(ονομασία χώρας και πόλης) 

ATHENS/GREECE 

8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής Ταμείο χαρτοφυλακίου, ειδικό ταμείο 

8.2. Σχετικό ταμείο χαρτοφυλακίου ERDF ENTREPRENEURSHIP FUND II 

8.1. Εξατομικευμένα μέσα ή μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που είναι σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και 

προϋποθέσεις, δηλαδή «έτοιμα προς χρήση μέσα» 

Εξατομικευμένο 

9. Είδος των προϊόντων που παρέχονται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: δάνεια, 

μικροδάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις σε μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, άλλο 

χρηματοπιστωτικό προϊόν ή άλλη στήριξη που συνδυάζεται με το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

9.0.1.  Δάνεια (≥ EUR 25 000) Ναι 

9.0.2. Μικροδάνεια (< 25 000 EUR και χορηγηθέντα σε πολύ 

μικρές επιχειρήσεις) σύμφωνα με SEC/2011/1134 final 

Όχι 

9.0.3. Εγγυήσεις Όχι 

9.0.4. Μετοχικοί τίτλοι Όχι 

9.0.5. Οιονεί μετοχικό κεφάλαιο Όχι 

9.0.6. Άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα Όχι 

9.0.7. Άλλη στήριξη που συνδυάζεται με μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Όχι 

9.1. Περιγραφή των άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων  

9.2. Άλλη στήριξη που περιλαμβάνεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: επιχορήγηση, επιδότηση 

επιτοκίου, επιδότηση με προμήθεια εγγύησης σύμφωνα με το 

άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 
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10. Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 και το 

άρθρο 39α παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία β) και γ)]: καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει 

ανοιχθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για 

λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή 

χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος 

 

III. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και του φορέα 

διαχείρισης ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 

παράγραφος 4 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: υφιστάμενο ή νεοσύστατο 

νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής· η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· διεθνής 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος 

είναι μέτοχος· κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που έχει συσταθεί 

ως νομική οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές 

δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση· φορέας δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου· διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει 

άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια και 

εγγυήσεις) 

Φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ATHENS/GREECE 

12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση δημόσιας σύμβασης· 

άλλη διαδικασία 

Άλλα 

12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Financial intermediaries had been 

selected through an open, transparent and 

non-discriminatory call in accordance 

with applicable Union and national laws 

13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης 

με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 

19 Δεκ 2018 

IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος που 

προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

7.564.841,00 

14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 6.051.873,00 

14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά) 6.051.873,00 
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14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) 

(προαιρετικά) 

 

14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 

15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των ΕΔΕΤ (σε 

ευρώ) 

0,00 

15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 0,00 

15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) 0,00 

15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της 

νεολαίας (YEI) (σε ευρώ) 

 

17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης που 

καταβάλλονται από τις συνεισφορές του προγράμματος (σε 

ευρώ) 

0,00 

17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ) 0,00 

17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε ευρώ) 0,00 

18. Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ή έξοδα διαχείρισης, 

σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

19. Κεφαλαιοποιημένες επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες 

εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

20. Ποσό συνεισφορών του προγράμματος για επακόλουθες 

επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με το 

άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 37 

παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

V. Συνολικό ποσό της στήριξης που έχει πληρωθεί σε τελικούς δικαιούχους ή υπέρ τελικών 

δικαιούχων, ή έχει δεσμευτεί σε συμβάσεις εγγυήσεων από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

για επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες καθώς και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί, ανά πρόγραμμα και προτεραιότητα ή μέτρο [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

22. Ονομασία χρηματοοικονομικού προϊόντος που 

προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

22.1. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται 

από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Δάνειο 

24. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε 

ευρώ) 

 

24.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

 

25. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση 

των εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που 

καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ) 

 

25.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

 

25.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)  

25.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

25.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

25.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

25.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

25.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

25.3. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

27. Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες 

 

28. Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες 

 

29. Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το 

χρηματοοικονομικό προϊόν 

 

29.1. από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις  

29.2. από τον οποίο, ΜΜΕ  

29.2.1. από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις  

29.3. από τον οποίο, ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα  

29.4. από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

 

29.4.1. περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

 

33. Συνολικός αριθμός των εκταμιευθέντων δανείων για τα 

οποία υπήρξε αδυναμία πληρωμής ή συνολικός αριθμός των 
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εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω της 

αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

34. Συνολικό ποσό των εκταμιευθέντων δανείων για τα οποία 

υπήρξε αδυναμία πληρωμής (σε ευρώ) ή συνολικό ποσό 

αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν 

και ζητήθηκαν λόγω της αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

(σε ευρώ) 

 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.3. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που κινητοποιήθηκαν στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών 

(σε ευρώ) 

 

38.3.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ)  

38.3.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ)  

38.3A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που κινητοποιείται σε επίπεδο τελικού 

αποδέκτη [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 

παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

39. Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία 

χρηματοδότησης 

39.1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν 

3,13 

39.2. Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν  

 

39.3. Επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν μέσω των μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για 

επενδύσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου 

και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, ανά προϊόν (προαιρετικά) 

0,00 

VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και 

στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε λειτουργία στο 

τέλος του έτους αναφοράς 

Ναι 

32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ήταν σε 

λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, ημερομηνία 

εκκαθάρισης 

 

VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, ποσά που 

χρησιμοποιούνται για διαφοροποιημένη μεταχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43α, και αξία των 

επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 
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35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από πληρωμές από 

τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 

36. Ποσά που επεστράφησαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα ΕΔΕΤ έως 

το τέλος του έτους αναφοράς (σε ευρώ) 

0,00 

36.1. από τα οποία, αποπληρωμές κεφαλαίου (σε ευρώ) 0,00 

36.2. από τα οποία, έσοδα, άλλα κέρδη και αποδόσεις (σε 

ευρώ) 

0,00 

37. Ποσά των πόρων που αποδίδονται στα ΕΔΕΤ, οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 43α 

0,00 

37.1. από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για διαφοροποιημένη 

μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν σύμφωνα με την 

αρχή της οικονομίας της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους 

για τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από κοινού στο 

επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε ευρώ) 

 

37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την 

επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν και 

την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

37.3. από τα οποία προορίζονται ποσά για την κάλυψη των 

ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ 

στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που οφείλονται σε 

αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες προκύπτουν παρά 

την ενεργό διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων από τους 

φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα (σε 

ευρώ) 

0,00 

VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και 

συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον 

φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(σε ευρώ) 

12.860.231,00 

38.1A. Συνεισφορές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που δεσμεύτηκε στη συμφωνία 

χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός των 

ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που καταβάλλεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

0,00 
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του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

IX. Συμβολή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στην επίτευξη των δεικτών της σχετικής 

προτεραιότητας ή του σχετικού μέτρου [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013] 

41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και 

ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

CO03 - Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην 

επιχορηγήσεων 

41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος 151,00 

41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σε σχέση με την αξία-στόχο του δείκτη 

αποτελέσματος 

0,00 

 

II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 

παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(ονομασία χώρας και πόλης) 

ATHENS/GREECE 

8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής Ταμείο χαρτοφυλακίου, ειδικό ταμείο 

8.2. Σχετικό ταμείο χαρτοφυλακίου ERDF ENTREPRENEURSHIP FUND II 

8.1. Εξατομικευμένα μέσα ή μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που είναι σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και 

προϋποθέσεις, δηλαδή «έτοιμα προς χρήση μέσα» 

Εξατομικευμένο 

9. Είδος των προϊόντων που παρέχονται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: δάνεια, 

μικροδάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις σε μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, άλλο 

χρηματοπιστωτικό προϊόν ή άλλη στήριξη που συνδυάζεται με το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

9.0.1.  Δάνεια (≥ EUR 25 000) Ναι 

9.0.2. Μικροδάνεια (< 25 000 EUR και χορηγηθέντα σε πολύ 

μικρές επιχειρήσεις) σύμφωνα με SEC/2011/1134 final 

Όχι 

9.0.3. Εγγυήσεις Όχι 

9.0.4. Μετοχικοί τίτλοι Όχι 

9.0.5. Οιονεί μετοχικό κεφάλαιο Όχι 

9.0.6. Άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα Όχι 

9.0.7. Άλλη στήριξη που συνδυάζεται με μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Όχι 

9.1. Περιγραφή των άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων  

9.2. Άλλη στήριξη που περιλαμβάνεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: επιχορήγηση, επιδότηση 

επιτοκίου, επιδότηση με προμήθεια εγγύησης σύμφωνα με το 

άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 

 

10. Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 και το 

άρθρο 39α παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 
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αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία β) και γ)]: καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει 

ανοιχθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για 

λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή 

χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος 

III. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και του φορέα 

διαχείρισης ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 

παράγραφος 4 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: υφιστάμενο ή νεοσύστατο 

νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής· η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· διεθνής 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος 

είναι μέτοχος· κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που έχει συσταθεί 

ως νομική οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές 

δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση· φορέας δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου· διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει 

άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια και 

εγγυήσεις) 

Φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 

11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ATHENS/GREECE 

12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση δημόσιας σύμβασης· 

άλλη διαδικασία 

Άλλα 

12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Financial intermediaries had been 

selected through an open, transparent and 

non-discriminatory call in accordance 

with applicable Union and national laws 

13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης 

με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 

21 Δεκ 2018 

IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος που 

προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

7.564.841,00 

14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 6.051.873,00 

14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά) 6.051.873,00 

14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) 

(προαιρετικά) 

 

14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  



 

EL 170  EL 

14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 

15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των ΕΔΕΤ (σε 

ευρώ) 

0,00 

15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 0,00 

15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της 

νεολαίας (YEI) (σε ευρώ) 

 

17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης που 

καταβάλλονται από τις συνεισφορές του προγράμματος (σε 

ευρώ) 

0,00 

17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ) 0,00 

17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε ευρώ) 0,00 

18. Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ή έξοδα διαχείρισης, 

σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

19. Κεφαλαιοποιημένες επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες 

εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

20. Ποσό συνεισφορών του προγράμματος για επακόλουθες 

επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με το 

άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 37 

παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

V. Συνολικό ποσό της στήριξης που έχει πληρωθεί σε τελικούς δικαιούχους ή υπέρ τελικών 

δικαιούχων, ή έχει δεσμευτεί σε συμβάσεις εγγυήσεων από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

για επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες καθώς και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί, ανά πρόγραμμα και προτεραιότητα ή μέτρο [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

22. Ονομασία χρηματοοικονομικού προϊόντος που 

προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 

22.1. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται 

από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Δάνειο 

24. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε 

ευρώ) 

 

24.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

 

25. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση 

των εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που 

καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ) 

 

25.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

 

25.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)  

25.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

25.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

25.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

25.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

25.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

25.3. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

27. Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες 

 

28. Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες 

 

29. Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το 

χρηματοοικονομικό προϊόν 

 

29.1. από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις  

29.2. από τον οποίο, ΜΜΕ  

29.2.1. από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις  

29.3. από τον οποίο, ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα  

29.4. από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

 

29.4.1. περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

 

33. Συνολικός αριθμός των εκταμιευθέντων δανείων για τα 

οποία υπήρξε αδυναμία πληρωμής ή συνολικός αριθμός των 

εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω της 

αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

 

34. Συνολικό ποσό των εκταμιευθέντων δανείων για τα οποία  
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υπήρξε αδυναμία πληρωμής (σε ευρώ) ή συνολικό ποσό 

αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν 

και ζητήθηκαν λόγω της αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

(σε ευρώ) 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.3. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που κινητοποιήθηκαν στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών 

(σε ευρώ) 

 

38.3.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ)  

38.3.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ)  

38.3A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που κινητοποιείται σε επίπεδο τελικού 

αποδέκτη [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 

παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

39. Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία 

χρηματοδότησης 

39.1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν 

3,13 

39.2. Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν  

 

39.3. Επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν μέσω των μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για 

επενδύσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου 

και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, ανά προϊόν (προαιρετικά) 

0,00 

VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και 

στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε λειτουργία στο 

τέλος του έτους αναφοράς 

Ναι 

32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ήταν σε 

λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, ημερομηνία 

εκκαθάρισης 

 

VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, ποσά που 

χρησιμοποιούνται για διαφοροποιημένη μεταχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43α, και αξία των 

επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από πληρωμές από 

τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 



 

EL 173  EL 

36. Ποσά που επεστράφησαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα ΕΔΕΤ έως 

το τέλος του έτους αναφοράς (σε ευρώ) 

0,00 

36.1. από τα οποία, αποπληρωμές κεφαλαίου (σε ευρώ) 0,00 

36.2. από τα οποία, έσοδα, άλλα κέρδη και αποδόσεις (σε 

ευρώ) 

0,00 

37. Ποσά των πόρων που αποδίδονται στα ΕΔΕΤ, οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 43α 

0,00 

37.1. από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για διαφοροποιημένη 

μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν σύμφωνα με την 

αρχή της οικονομίας της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους 

για τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από κοινού στο 

επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε ευρώ) 

 

37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την 

επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν και 

την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

37.3. από τα οποία προορίζονται ποσά για την κάλυψη των 

ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ 

στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που οφείλονται σε 

αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες προκύπτουν παρά 

την ενεργό διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων από τους 

φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα (σε 

ευρώ) 

0,00 

VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και 

συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον 

φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(σε ευρώ) 

12.860.231,00 

38.1A. Συνεισφορές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που δεσμεύτηκε στη συμφωνία 

χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός των 

ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που καταβάλλεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

0,00 

IX. Συμβολή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στην επίτευξη των δεικτών της σχετικής 

προτεραιότητας ή του σχετικού μέτρου [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 
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αριθ. 1303/2013] 

41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και 

ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

CO03 - Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην 

επιχορηγήσεων 

41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος 151,00 

41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σε σχέση με την αξία-στόχο του δείκτη 

αποτελέσματος 

0,00 

 

II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 

παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(ονομασία χώρας και πόλης) 

ATHENS/GREECE 

8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής Ταμείο χαρτοφυλακίου, ειδικό ταμείο 

8.2. Σχετικό ταμείο χαρτοφυλακίου ERDF ENTREPRENEURSHIP FUND II 

8.1. Εξατομικευμένα μέσα ή μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που είναι σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και 

προϋποθέσεις, δηλαδή «έτοιμα προς χρήση μέσα» 

Εξατομικευμένο 

9. Είδος των προϊόντων που παρέχονται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: δάνεια, 

μικροδάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις σε μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, άλλο 

χρηματοπιστωτικό προϊόν ή άλλη στήριξη που συνδυάζεται με το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

9.0.1.  Δάνεια (≥ EUR 25 000) Ναι 

9.0.2. Μικροδάνεια (< 25 000 EUR και χορηγηθέντα σε πολύ 

μικρές επιχειρήσεις) σύμφωνα με SEC/2011/1134 final 

Όχι 

9.0.3. Εγγυήσεις Όχι 

9.0.4. Μετοχικοί τίτλοι Όχι 

9.0.5. Οιονεί μετοχικό κεφάλαιο Όχι 

9.0.6. Άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα Όχι 

9.0.7. Άλλη στήριξη που συνδυάζεται με μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Όχι 

9.1. Περιγραφή των άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων  

9.2. Άλλη στήριξη που περιλαμβάνεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: επιχορήγηση, επιδότηση 

επιτοκίου, επιδότηση με προμήθεια εγγύησης σύμφωνα με το 

άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 

 

10. Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 και το 

άρθρο 39α παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία β) και γ)]: καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει 
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ανοιχθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για 

λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή 

χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος 

III. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και του φορέα 

διαχείρισης ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 

παράγραφος 4 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: υφιστάμενο ή νεοσύστατο 

νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής· η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· διεθνής 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος 

είναι μέτοχος· κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που έχει συσταθεί 

ως νομική οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές 

δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση· φορέας δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου· διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει 

άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια και 

εγγυήσεις) 

Φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ATHENS/GREECE 

12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση δημόσιας σύμβασης· 

άλλη διαδικασία 

Άλλα 

12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Financial intermediaries had been 

selected through an open, transparent and 

non-discriminatory call in accordance 

with applicable Union and national laws 

13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης 

με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 

21 Δεκ 2018 

IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος που 

προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

3.025.937,00 

14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 2.420.749,00 

14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά) 2.420.749,00 

14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) 

(προαιρετικά) 

 

14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 0,00 
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καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των ΕΔΕΤ (σε 

ευρώ) 

 

15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)  

15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της 

νεολαίας (YEI) (σε ευρώ) 

 

17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης που 

καταβάλλονται από τις συνεισφορές του προγράμματος (σε 

ευρώ) 

0,00 

17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ) 0,00 

17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε ευρώ) 0,00 

18. Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ή έξοδα διαχείρισης, 

σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

19. Κεφαλαιοποιημένες επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες 

εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

20. Ποσό συνεισφορών του προγράμματος για επακόλουθες 

επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με το 

άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 37 

παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

V. Συνολικό ποσό της στήριξης που έχει πληρωθεί σε τελικούς δικαιούχους ή υπέρ τελικών 

δικαιούχων, ή έχει δεσμευτεί σε συμβάσεις εγγυήσεων από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

για επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες καθώς και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί, ανά πρόγραμμα και προτεραιότητα ή μέτρο [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

22. Ονομασία χρηματοοικονομικού προϊόντος που 

προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

22.1. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται 

από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Δάνειο 
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24. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε 

ευρώ) 

 

24.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

 

25. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση 

των εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που 

καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ) 

 

25.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

 

25.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)  

25.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

25.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

25.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

25.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

25.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

25.3. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

27. Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες 

 

28. Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες 

 

29. Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το 

χρηματοοικονομικό προϊόν 

 

29.1. από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις  

29.2. από τον οποίο, ΜΜΕ  

29.2.1. από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις  

29.3. από τον οποίο, ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα  

29.4. από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

 

29.4.1. περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

 

33. Συνολικός αριθμός των εκταμιευθέντων δανείων για τα 

οποία υπήρξε αδυναμία πληρωμής ή συνολικός αριθμός των 

εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω της 

αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

 

34. Συνολικό ποσό των εκταμιευθέντων δανείων για τα οποία 

υπήρξε αδυναμία πληρωμής (σε ευρώ) ή συνολικό ποσό 

αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν 

και ζητήθηκαν λόγω της αδυναμίας πληρωμής του δανείου 
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(σε ευρώ) 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.3. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που κινητοποιήθηκαν στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών 

(σε ευρώ) 

 

38.3.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ)  

38.3.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ)  

38.3A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που κινητοποιείται σε επίπεδο τελικού 

αποδέκτη [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 

παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

39. Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία 

χρηματοδότησης 

39.1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν 

3,13 

39.2. Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν  

 

39.3. Επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν μέσω των μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για 

επενδύσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου 

και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, ανά προϊόν (προαιρετικά) 

0,00 

VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και 

στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε λειτουργία στο 

τέλος του έτους αναφοράς 

Ναι 

32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ήταν σε 

λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, ημερομηνία 

εκκαθάρισης 

 

VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, ποσά που 

χρησιμοποιούνται για διαφοροποιημένη μεταχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43α, και αξία των 

επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από πληρωμές από 

τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 

36. Ποσά που επεστράφησαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα ΕΔΕΤ έως 

το τέλος του έτους αναφοράς (σε ευρώ) 

0,00 
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36.1. από τα οποία, αποπληρωμές κεφαλαίου (σε ευρώ) 0,00 

36.2. από τα οποία, έσοδα, άλλα κέρδη και αποδόσεις (σε 

ευρώ) 

0,00 

37. Ποσά των πόρων που αποδίδονται στα ΕΔΕΤ, οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 43α 

0,00 

37.1. από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για διαφοροποιημένη 

μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν σύμφωνα με την 

αρχή της οικονομίας της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους 

για τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από κοινού στο 

επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε ευρώ) 

 

37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την 

επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν και 

την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

37.3. από τα οποία προορίζονται ποσά για την κάλυψη των 

ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ 

στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που οφείλονται σε 

αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες προκύπτουν παρά 

την ενεργό διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων από τους 

φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα (σε 

ευρώ) 

0,00 

VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και 

συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον 

φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(σε ευρώ) 

5.144.092,00 

38.1A. Συνεισφορές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που δεσμεύτηκε στη συμφωνία 

χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός των 

ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που καταβάλλεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

0,00 

IX. Συμβολή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στην επίτευξη των δεικτών της σχετικής 

προτεραιότητας ή του σχετικού μέτρου [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013] 

41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και 

ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο 

CO03 - Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
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χρηματοοικονομικής τεχνικής οικονομική στήριξη πλην 

επιχορηγήσεων 

41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος 61,00 

41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σε σχέση με την αξία-στόχο του δείκτη 

αποτελέσματος 

0,00 

 

II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 

παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 

6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(ονομασία χώρας και πόλης) 

HERAKLIO/GREECE 

8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής Ταμείο χαρτοφυλακίου, ειδικό ταμείο 

8.2. Σχετικό ταμείο χαρτοφυλακίου ERDF ENTREPRENEURSHIP FUND II 

8.1. Εξατομικευμένα μέσα ή μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που είναι σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και 

προϋποθέσεις, δηλαδή «έτοιμα προς χρήση μέσα» 

Εξατομικευμένο 

9. Είδος των προϊόντων που παρέχονται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: δάνεια, 

μικροδάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις σε μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, άλλο 

χρηματοπιστωτικό προϊόν ή άλλη στήριξη που συνδυάζεται με το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

9.0.1.  Δάνεια (≥ EUR 25 000) Ναι 

9.0.2. Μικροδάνεια (< 25 000 EUR και χορηγηθέντα σε πολύ 

μικρές επιχειρήσεις) σύμφωνα με SEC/2011/1134 final 

Όχι 

9.0.3. Εγγυήσεις Όχι 

9.0.4. Μετοχικοί τίτλοι Όχι 

9.0.5. Οιονεί μετοχικό κεφάλαιο Όχι 

9.0.6. Άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα Όχι 

9.0.7. Άλλη στήριξη που συνδυάζεται με μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Όχι 

9.1. Περιγραφή των άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων  

9.2. Άλλη στήριξη που περιλαμβάνεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: επιχορήγηση, επιδότηση 

επιτοκίου, επιδότηση με προμήθεια εγγύησης σύμφωνα με το 

άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 

 

10. Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 και το 

άρθρο 39α παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία β) και γ)]: καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει 

ανοιχθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για 

λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή 

χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος 
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III. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και του φορέα 

διαχείρισης ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 

παράγραφος 4 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: υφιστάμενο ή νεοσύστατο 

νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής· η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· διεθνής 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος 

είναι μέτοχος· κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που έχει συσταθεί 

ως νομική οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές 

δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση· φορέας δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου· διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει 

άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια και 

εγγυήσεις) 

Φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

HERAKLIO/GREECE 

12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση δημόσιας σύμβασης· 

άλλη διαδικασία 

Άλλα 

12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Financial intermediaries had been 

selected through an open, transparent and 

non-discriminatory call in accordance 

with applicable Union and national laws 

13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης 

με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 

21 Δεκ 2018 

IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος που 

προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

4.236.311,00 

14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 3.389.049,00 

14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά) 3.389.049,00 

14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) 

(προαιρετικά) 

 

14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 

15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των ΕΔΕΤ (σε 

ευρώ) 

0,00 
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15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 0,00 

15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της 

νεολαίας (YEI) (σε ευρώ) 

 

17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης που 

καταβάλλονται από τις συνεισφορές του προγράμματος (σε 

ευρώ) 

0,00 

17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ) 0,00 

17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε ευρώ) 0,00 

18. Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ή έξοδα διαχείρισης, 

σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

19. Κεφαλαιοποιημένες επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες 

εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

20. Ποσό συνεισφορών του προγράμματος για επακόλουθες 

επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με το 

άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 37 

παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

V. Συνολικό ποσό της στήριξης που έχει πληρωθεί σε τελικούς δικαιούχους ή υπέρ τελικών 

δικαιούχων, ή έχει δεσμευτεί σε συμβάσεις εγγυήσεων από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

για επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες καθώς και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί, ανά πρόγραμμα και προτεραιότητα ή μέτρο [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

22. Ονομασία χρηματοοικονομικού προϊόντος που 

προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ 

ΣΥΝ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

22.1. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται 

από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Δάνειο 

24. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε 
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ευρώ) 

24.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

 

25. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση 

των εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που 

καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ) 

 

25.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

 

25.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)  

25.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

25.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

25.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

25.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

25.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

25.3. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

27. Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες 

 

28. Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες 

 

29. Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το 

χρηματοοικονομικό προϊόν 

 

29.1. από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις  

29.2. από τον οποίο, ΜΜΕ  

29.2.1. από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις  

29.3. από τον οποίο, ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα  

29.4. από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

 

29.4.1. περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

 

33. Συνολικός αριθμός των εκταμιευθέντων δανείων για τα 

οποία υπήρξε αδυναμία πληρωμής ή συνολικός αριθμός των 

εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω της 

αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

 

34. Συνολικό ποσό των εκταμιευθέντων δανείων για τα οποία 

υπήρξε αδυναμία πληρωμής (σε ευρώ) ή συνολικό ποσό 

αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν 

και ζητήθηκαν λόγω της αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

(σε ευρώ) 

 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.3. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ  
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που κινητοποιήθηκαν στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών 

(σε ευρώ) 

38.3.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ)  

38.3.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ)  

38.3A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που κινητοποιείται σε επίπεδο τελικού 

αποδέκτη [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 

παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

39. Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία 

χρηματοδότησης 

39.1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν 

3,13 

39.2. Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν  

 

39.3. Επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν μέσω των μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για 

επενδύσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου 

και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, ανά προϊόν (προαιρετικά) 

0,00 

VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και 

στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε λειτουργία στο 

τέλος του έτους αναφοράς 

Ναι 

32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ήταν σε 

λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, ημερομηνία 

εκκαθάρισης 

 

VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, ποσά που 

χρησιμοποιούνται για διαφοροποιημένη μεταχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43α, και αξία των 

επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από πληρωμές από 

τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 

36. Ποσά που επεστράφησαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα ΕΔΕΤ έως 

το τέλος του έτους αναφοράς (σε ευρώ) 

0,00 

36.1. από τα οποία, αποπληρωμές κεφαλαίου (σε ευρώ) 0,00 

36.2. από τα οποία, έσοδα, άλλα κέρδη και αποδόσεις (σε 

ευρώ) 

0,00 

37. Ποσά των πόρων που αποδίδονται στα ΕΔΕΤ, οι οποίοι 0,00 
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χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 43α 

37.1. από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για διαφοροποιημένη 

μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν σύμφωνα με την 

αρχή της οικονομίας της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους 

για τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από κοινού στο 

επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε ευρώ) 

 

37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την 

επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν και 

την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

37.3. από τα οποία προορίζονται ποσά για την κάλυψη των 

ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ 

στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που οφείλονται σε 

αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες προκύπτουν παρά 

την ενεργό διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων από τους 

φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα (σε 

ευρώ) 

0,00 

VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και 

συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον 

φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(σε ευρώ) 

7.201.729,00 

38.1A. Συνεισφορές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που δεσμεύτηκε στη συμφωνία 

χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός των 

ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που καταβάλλεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

0,00 

IX. Συμβολή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στην επίτευξη των δεικτών της σχετικής 

προτεραιότητας ή του σχετικού μέτρου [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013] 

41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και 

ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

CO03 - Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην 

επιχορηγήσεων 

41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος 85,00 

41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής 0,00 
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τεχνικής σε σχέση με την αξία-στόχο του δείκτη 

αποτελέσματος 
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9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2016, ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΈΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΠΡΟΌΔΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ 

 

Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων 
Γενική εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Τα κριτήρια δεν 

πληρούνται 

Ληφθέντα 

μέτρα 

Προθεσμία Αρμόδιοι 

φορείς 

Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της 

προθεσμίας 

Τα κριτήρια 

πληρούνται 

Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των 

υπόλοιπων μέτρων 

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

αιρεσιμότητα 

Τα κριτήρια δεν 

πληρούνται 

Ληφθέντα 

μέτρα 

Προθεσμία Αρμόδιοι 

φορείς 

Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της 

προθεσμίας 

Τα κριτήρια 

πληρούνται 

Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των 

υπόλοιπων μέτρων 

Παρατηρήσεις 
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10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 

[ΆΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Η) ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

10.1. Μεγάλα έργα 

 

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα 
Έργο CCI Κατάσταση του μεγάλου 

έργου 
Συνολικές 
επενδύσεις 

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος 

Προγραμματιζόμενη 
ημερομηνία 

κοινοποίησης/υποβολής 

Ημερομηνία σιωπηρής 
συμφωνίας/έγκρισης από 

την Επιτροπή 

Προγραμματισμένη 
έναρξη υλοποίησης 

(έτος, τρίμηνο) 

Προβλεπόμενη 
ημερομηνία 

περάτωσης 

Άξονας 
προτεραιότητας/Επενδυτικές 

προτεραιότητες 

Τρέχουσα κατάσταση 
υλοποίησης - Οικονομική 

πρόοδος (% δαπανών που 

έχουν πιστοποιηθεί στην 

Επιτροπή σε σύγκριση με 

το συνολικό επιλέξιμο 

κόστος) 

Τρέχουσα κατάσταση 
υλοποίησης - φυσική 

πρόοδος Κύριο στάδιο 

υλοποίησης του έργου 

Κύριες εκροές Ημερομηνία 
υπογραφής της 

πρώτης 

σύμβασης 

εργασιών 

Παρατηρήσεις 

Δυτική επέκταση ΤΡΑΜ 

στον Πειραιά 

2016GR16RFMP005 Εγκρίθηκε 126.817.206,15 99.046.133,99 4ο τρίμηνο 2016  1ο τρίμηνο 2014 4ο τρίμηνο 2018 07 - 7c 51,50 Προχωρημένο στάδιο 

κατασκευής 

Ολοκλήρωση έργων 

υποδομής. Σε 

εξέλιξη η προμήθεια 

των συρμών. 

14 Ιαν 2013  

ΕΝΙΑΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΑΣΣΚ) 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ 
ΜΕ ΣΔΙΤ 

2016GR16RFMP006 Εγκρίθηκε 63.773.239,00 33.785.239,00 4ο τρίμηνο 2016  4ο τρίμηνο 2015 3ο τρίμηνο 2017 02 - 2c 95,00 Περατώθηκε/σε 

λειτουργία 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΠΕ 

ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

ΕΠΙΤΕΥΞΗ:1 

 

29 Δεκ 2014 Σε φάση πλήρους 

λειτουργίας και πληρωμής 

των αμοιβών 

διαθεσιμότητας από 

Εθνικούς Πόρους 

Επέκταση λιμένος Πειραιά  
για την εξυπηρέτηση της 

Κρουαζιέρας 

2018GR16RFMP003 Προγραμματίζεται 
κοινοποίηση/υποβολή 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

154.900.000,00 113.900.000,00 1ο τρίμηνο 2017  3ο τρίμηνο 2017 1ο τρίμηνο 2020 07 - 7a 0,00 Σχεδιασμός Φάση σχεδιασμού - 
δημοπράτησης. 

Καμία υλοποίηση 

1 Ιουλ 2019 Στη διαγωνιστικές  
διαδικασίες προέκυψαν 

δικαστικές εμπλοκές που 

καθυστερούν την ανάδειξη 

Αναδόχου και την 

υπογραφή σύμβασης 
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που 

λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους. 

 

Σε σχέση με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης 2017, στα Μεγάλα Έργα του ΕΠ παρατηρούνται οι 

εξής μεταβολές και προβλήματα: 

1. Για το έργο «ΕΝΙΑΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΑΣΣΚ) ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΜΕ ΣΔΙΤ» μεταφέρθηκε στον 

συγχρηματοδοτούμενο Π/Υ της πράξης το ποσό των 4.973.239 ευρώ (που αφορούσε στην 

μεταβολή τεχνικών προδιαγραφών και πλήθους των πυλών) έγινε κοινοποίηση τροποποίησης 

Μεγάλου Έργου στην SFC και αναμένεται η έγκριση της. 

2. Για το έργο «Δυτική επέκταση ΤΡΑΜ στον Πειραιά» οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως 

σε θέματα αρχαιολογίας/ΥΕ1. Το υποέργο θα ολοκληρωθεί 27/07/2019. Επίσης ακυρώθηκε ο 

1ος διαγωνισμός των συρμών (προμήθεια) και συμβασιοποιήθηκε στις 27/07/2018 με 

προθεσμία περαίωσης 940 ημ. Ημέρες/ΥΕ 2. 

3. Για το έργο «Επέκταση λιμένος Πειραιά  για την εξυπηρέτηση της Κρουαζιέρας» η απόκλιση 

του αρχικού προγραμματισμού υποβολής οφείλεται, αφενός στο απαιτητικό πλαίσιο μελετών 

και προσαρτημάτων που πρέπει να συνοδεύουν τον φάκελο προς την ομάδα Jaspers, και 

αφετέρου σε καθυστερήσεις αδειοδοτήσεων / εγκρίσεων από τρίτους φορείς. Επιπρόσθετα, 

κατά τη φάση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προέκυψαν δικαστικές εμπλοκές 

λόγω ενστάσεων που κατατέθηκαν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι οποίες δεν έχουν τελεσιδικήσει ακόμη.   
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Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού 

προγράμματος 
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10.2. Κοινά σχέδια δράσης 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης 
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Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ) 

 
Τίτλος 

του ΚΣΔ 

CCI Στάδιο 

υλοποίησης του 

ΚΣΔ 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος 

Συνολική 

δημόσια 

στήριξη 

Συνεισφορά ΕΠ 

στο ΚΣΔ 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

ΚΣΔ 

[Προγραμματιζόμενη] υποβολή 

στην Επιτροπή 

[Προγραμματιζόμενη] έναρξη 

υλοποίησης 

[Προγραμματιζόμενη] 

περάτωση 

Κύριες εκροές και κύρια 

αποτελέσματα 

Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 

πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή 

Παρατηρήσεις 
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

[άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 

50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 

του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας 

Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία  

 

  

 Θεματικός στόχος 1. 

 Ταμείο χρηματοδότησης  (ΕΤΠΑ). 

 Προϋπολογισμός: 29.832.550,00 

Πορεία εφαρμογής: 

 Έχουν εξειδικευτεί 6 δράσεις  προϋπολογισμού € 45.615.000 εκ. (152.90 % επί του συνόλου του 

Άξονα).   

 Έχουν εκδοθεί 3 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού € 9.2εκ. (30.84%) 

 Έχουν ενταχθεί 3 πράξεις προϋπολογισμού € 8.2 εκ. (27.47 %). 

 Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε € 5,682 εκ. (19%), ενώ 

 οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους, ανέρχονται σε € 3,9 εκ. (11,0%). 

 Εκχώρηση πόρων ύψους € 12,0 εκ. στη ΓΓΕΤ (ΦΕΚ 2512/Β/29.06.2018) για την υλοποίηση των 

δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b, η οποία αφορά την έκδοση Πρόσκλησης για 

κουπόνια καινοτομίας αλλά και σε δράσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης. 

 Εκχώρηση πόρων ύψους € 4,9 εκ. στις Αστικές Αρχές για την υλοποίηση δράσεων της 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b στο πλαίσιο του εργαλείου ΟΧΕ/ΒΑΑ. 

  

Δείκτες Εκροών 

SO033 «Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται»: - 

06002 «Αριθμός ερευνητικών υποδομών που ενισχύονται»: -  

SO027 «Δομές στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας»: - 

Αξιολόγηση 

Η πορεία υλοποίησης δεν θεωρείτε ικανοποιητική καθώς  όλες οι Επενδυτικές Προτεραιότητες 

εμφανίζουν σημαντική υστέρηση. Έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται μόνο τρεις (3) Πράξεις και αυτές 

μόνο στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1a  «Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων 

ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως 

των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος». 



 

EL 196  EL 

Για την  Επενδυτική  Προτεραιότητα 1b  που αφορά στην ενίσχυση της συνεργασίας επιχειρήσεων και 

φορέων έρευνας για την προώθηση της καινοτομίας, δεν υπάρχουν Πράξεις ενταγμένες αν και έχουν 

εκτελεστεί 3 ημερίδες επιχειρηματικής ανακάλυψης και έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις. Επίσης δεν έχουν 

εκδοθεί Προσκλήσεις έως την ημερομηνία αναφοράς της περιόδου εξέτασης. 

Για την ενεργοποίηση του Α.Π.01 και ειδικότερα για τις δράσεις στο πλαίσιο της Επενδυτικής 

Προτεραιότητας 1b, κρίθηκε σκόπιμο να οριστεί αρχικά Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης που θα 

διαχειριστεί όλες τις Κρατικές Ενισχύσεις (ΕΦΕΠΑΕ). Όμως η σημαντική καθυστέρηση ορισμού του 

ΕΦΕΠΑΕ εξαιτίας της εμπλοκής στη διαδικασία ανάθεσης προκάλεσαν σημαντική καθυστέρηση στην 

έκδοση Προσκλήσεων Ενδιαφέροντος που αφορούν την Επενδυτική Προτεραιότητα 1b.  

Αναφορικά με τους δείκτες του Άξονα και ειδικότερα αυτών που επηρεάζουν την επίτευξη των οροσήμων 

για το έτος 2018, η υλοποίηση μέχρι σήμερα, παρουσιάζει σημαντική υστέρηση, λόγω καθυστερήσεων 

στη διαδικασία ορισμού ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων, αλλά και στην καθυστέρηση στην εκπλήρωση των 

σχετικών αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων του ΘΣ 1 

Διορθωτικές ενέργειες: 

 Με την 2η Αναθεώρηση έγινε ενίσχυση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1a (από € 3 εκ. σε € 10 

εκ.), μέσω της ανακατανομής των πόρων του Άξονα και της μεταφοράς πόρων από την 

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b προς όφελος των ΜΜΕ που συνεργάζονται άμεσα με ερευνητικά 

ιδρύματα και αξιοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνας. 

 Με την 2η Αναθεώρηση έγινε μείωση του συνολικά διαθέσιμου προϋπολογισμού για την 

Προτεραιότητα λόγω της μεταφοράς αυτών προς την Επενδυτική Προτεραιότητα 1a. 

 Εντάχθηκε η Πράξη «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής ΚΕΚΠΑ» που θα  υποστηρίξει με 

τις εργασίες του και την ενεργοποίηση της Επενδυτικής 1b 

 Εκχώρηση πόρων ύψους € 12,0 εκ. στη ΓΓΕΤ(ΦΕΚ 2512/Β/29.06.2018) για δράσεις στην Επ Πρ. 

1b. 

Γενικά μέσα στο 2018 δεν ολοκληρώθηκε κάποια από τις ενταγμένες Πράξεις με αποτέλεσμα να μην 

εμφανίζεται επίτευξη στους δείκτες εκροών του Άξονα. Επίσης δεν δίνατε να εκτιμηθεί η 

συνεισφορά των ΕΔΕΤ στις μεταβολές των δεικτών αποτελέσματος του άξονα. 

  

  

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ 

με τη χρήση ΤΠΕ  

 

Άξονας προτεραιότητας: 02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των 

ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ 

Θεματικός στόχος 2. 

Ταμείο χρηματοδότησης  (ΕΤΠΑ). 

Προϋπολογισμός: 40.000.000,00 
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Πορεία εφαρμογής: 

 Έχουν εξειδικευτεί 7 δράσεις  προϋπολογισμού € 32,933 εκ. (82,33 % επί του συνόλου του 

Άξονα). 

 Έχουν εκδοθεί 5 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού € 31,453 εκ., (ποσοστό 78,63%) 

 Έχουν ενταχθεί 4 πράξεις προϋπολογισμού € 30,712 εκ. (83,41 %). 

 Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε € 32,761 εκ. (81,90%), ενώ 

 Οι επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε € 29,082 εκ. (72,70%). 

 Εκχώρηση πόρων ύψους € 8 εκ. στις Αστικές Αρχές για την υλοποίηση δράσεων της Επενδυτικής 

Προτεραιότητας 2b και 2c στο πλαίσιο του εργαλείου ΟΧΕ/ΒΑΑ 

 Εκχώρηση πόρων ύψους € 10,0 εκ. στον ΕΦΕΠΑΕ (ΦΕΚ 5932/Β/31.12.2018) για δράσεις στην 

Επ Πρ. 2b. 

  

Δείκτες Εκροών 

CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη – 

CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις - 

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

CO05: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη - 

CO06: Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των 

επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) - 

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

ενίσχυση – 

Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου των παραπάνω δεικτών έως το χρονικό σημείο άντλησης 

στοιχείων είναι μηδενικό καθώς ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται Πράξεις που να στο πλαίσιο 

της Επενδυτικής Προτεραιότητας 2b. 

Τ3225: Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές- 

Η πρόβλεψη για το ποσοστό επίτευξης στόχου του δείκτη έως το 2023 ανέρχεται σε 200%. Αυτό 

συμβαίνει καθώς ενώ στον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ ο στόχος ήταν να υπάρξει μία εφαρμογή ΤΠΕ στις 

αστικές μεταφορές, υλοποιούνται δύο Πράξεις: «Ψηφιακές, εξ αποστάσεως, υπηρεσίες διαχείρισης 

στόλου και ενημέρωσης επιβατών από τον ΟΑΣΑ» και «Ενιαίο αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου 

(ΑΣΣΚ) για τις εταιρείες του ομίλου ΟΑΣΑ», οι οποίες και τροφοδοτούν τον δείκτη. Επισημαίνεται όμως 

SO007 Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται 

Σύμφωνα με τα στοιχεία ενεργοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας προβλέπεται επίτευξη του στόχου για 

το 2023 καθώς ήδη εκτελούνται δύο έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής 2c και ένα ακόμα βρίσκεται σε 

διαδικασία ένταξης ενώ αναμένεται ενεργοποίηση συναφών δράσεων από τους ΕΦΔ των Ο.Χ.Ε. 
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Αξιολόγηση 

Από τα ανωτέρω περιγραφόμενα προκύπτει η εξαιρετικά ικανοποιητική πορεία ενεργοποίησης και 

υλοποίησης του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, η οποία θεωρείται από τις υψηλότερες μεταξύ 

όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ήδη έχουν υπερκαλυφθεί οι τεθέντες 

στόχοι για το 2018. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στις δυο (2) ενταγμένες Πράξεις στην Επ. Πρ. 2c που αφορούν: α) Ψηφιακές εξ 

αποστάσεως διαχείρισης στόλου από τον Ο.Α.Σ.Α. και β) Ενιαίο αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου. 

Για την  Επενδυτική  Προτεραιότητα 2b «Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό 

εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ» δεν έχουν εξειδικευτεί Δράσεις, δεν έχουν εκδοθεί 

Προσκλήσεις και δεν έχουν φυσικά ενταχθεί έργα ως την ημερομηνία αναφοράς της περιόδου εξέτασης 

(31/12/2018). Υπήρξε καθυστέρηση λόγο εμπλοκής στη διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων ΕΦΔ στον 

ΕΦΕΠΑΕ. 

Διορθωτικές ενέργειες: 

 Εκχώρηση πόρων ύψους € 10,0 εκ. στον ΕΦΕΠΑΕ (ΦΕΚ 5932/Β/31.12.2018) για δράσεις στην 

Επ Πρ. 2b. 

 Πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί ενεργοποίηση στο πλαίσιο της επενδυτικής 2b 

Γενικά μέσα στο 2018 δεν ολοκληρώθηκε κάποια από τις ενταγμένες Πράξεις με αποτέλεσμα να μην 

εμφανίζεται επίτευξη στους δείκτες εκροών του Άξονα. 

  

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση 

της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και 

προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας  

 

Άξονας προτεραιότητας: 03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – 

Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και 

προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

Θεματικός στόχος 3. 

Ταμείο χρηματοδότησης  (ΕΤΠΑ). 

Προϋπολογισμός: 132.049.165,00 

Πορεία εφαρμογής: 

 Έχουν εξειδικευτεί 8 δράσεις  προϋπολογισμού € 84,805 εκ. (64,22 % επί του συνόλου του Π/Υ 

του Άξονα). 

 Έχουν εκδοθεί 4 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού € 72,605 εκ., (ποσοστό 55%) 

 Έχουν ενταχθεί πράξεις προϋπολογισμού € 67,822 εκ. (49 %). 

 Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε € 61,818 εκ. ενώ 

 Οι επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε € 12,5 εκ.. 
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 Εκχώρηση πόρων ύψους € 54,807 εκ. στις Αστικές Αρχές για την υλοποίηση δράσεων της 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 3c στο πλαίσιο του εργαλείου ΟΧΕ/ΒΑΑ 

 Εκχώρηση πόρων ύψους € 30,0 εκ. στον ΕΦΕΠΑΕ (ΦΕΚ 5932/Β/31.12.2018) για δράσεις στην 

Επ Πρ. 3c. 

 Εκχώρηση πόρων ύψους € 50,00 εκ στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ως Ε.Φ.Δ. του Ε.Π. «Αττικής» 2014 – 

2020 για τη συμμετοχή του ΠΕΠ  στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) 

 Εκχώρηση πόρων ύψους € 10,00 εκ στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ως Ε.Φ.Δ. του Ε.Π. «Αττικής» 2014 – 

2020 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (ΦΕΚ Β 5800/2018) 

Δείκτες Εκροών  

 CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη – 

  CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις  

 CO04: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη – 

  CO05: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη – 

  CO06: Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια 

στήριξη των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) - 

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

ενίσχυση 

Για όλους τους παραπάνω δείκτες το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του δείκτη έως το χρονικό 

σημείο άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ(20.11.2017) είναι μηδενικό. Δεν έχουν ξεκινήσει να 

υλοποιούνται Πράξεις που να τροφοδοτούν τον συγκεκριμένο δείκτη. 

Αξιολόγηση 

Για την ενεργοποίηση του Α.Π.03 και ειδικότερα για τις δράσεις στο πλαίσιο της Επενδυτικής 

Προτεραιότητας 3c, κρίθηκε σκόπιμο να οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης o ΕΦΕΠΑΕ. Όμως η 

σημαντική καθυστέρηση ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ εξαιτίας της εμπλοκής στη διαδικασία ανάθεσης 

προκάλεσαν σημαντική καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Άξονα.  

Οι δαπάνες που έχουν επιτευχθεί (12.500.000€) οφείλονται σε 1 δράση συνολικού  προϋπολογισμού € 50 

εκ. (37,86 % επί του συνόλου του Άξονα), η οποία αφορά την εκχώρηση πόρων για τη σύσταση Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).   

Ωστόσο από τα θετικά είναι η ένταξη 76 Πράξεων στο 

Η πορεία υλοποίησης δεν θεωρείτε ικανοποιητική καθώς  όλες οι Επενδυτικές Προτεραιότητες 

εμφανίζουν σημαντική υστέρηση κυρίως λόγω της καθυστέρησης ορισμού του Ε.Φ.Δ..  

Σοβαρό πρόβλημα για την ενεργοποίηση του άξονα και την επίτευξη των στόχων είναι και η ασθενική 

ενεργοποίηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ 

Επιπρόσθετα κρίσιμο πρόβλημα (το οποίο αφορά οριζόντια όλα τα Ε.Π. της χώρας) αποτελούν οι 

καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 

Ενισχύσεων. 

Ωστόσο θετικό είναι το γεγονός της Ένταξης 76 πράξεων κρατικών ενισχύσεων επιχειρηματικότητας Π/Υ 

Συνολικής Επιλέξιμης Δαπάνης 11.818.047,66€, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης 
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και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με ΕΦΔ την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (ΦΕΚ Β 

5800/2018) 

Διορθωτικές ενέργειες: 

 Εκχώρηση πόρων ύψους € 30,0 εκ. στον ΕΦΕΠΑΕ (ΦΕΚ 5932/Β/31.12.2018) για δράσεις στην 

Επ Πρ. 3c. 

 Εκχώρηση πόρων ύψους € 50,00 εκ στην ΕΠΑΝΕΚ ως Ε.Φ.Δ. του Ε.Π. «Αττικής» 2014 – 2020 

για τη συμμετοχή του ΠΕΠ  στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) 

 Εκχώρηση πόρων ύψους € 10,00 εκ στην ΕΠΑΝΕΚ ως Ε.Φ.Δ. του Ε.Π. «Αττικής» 2014 – 2020 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (ΦΕΚ Β 5800/2018) 

 Ενεργοποίηση Δράσεων Κ.Ε. (10,00εκατ.)  για τη στήριξη των πληγέντων από τις θεομηνίες 

Δήμων στο α’ εξάμηνο του 2019 

Γενικά μέσα στο 2018 δεν ολοκληρώθηκε κάποια από τις ενταγμένες Πράξεις με αποτέλεσμα να μην 

εμφανίζεται επίτευξη στους δείκτες εκροών του Άξονα. 

  

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

04 - Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής 

και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές  

 

Θεματικός στόχος 4. 

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ). 

Προϋπολογισμός: 78.601.816,00 

Πορεία εφαρμογής: 

  

 Έχουν εξειδικευτεί 7   δράσεις  προϋπολογισμού € 84,617 εκ. (107,65 % επί του συνόλου του Π/Υ 

του Άξονα). 

 Έχουν εκδοθεί 2 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 39,638 εκ., (ποσοστό 50,43%) 

 Έχει ενταχθεί μία πράξεις προϋπολογισμού € 14,738 εκ. (18,75 %). 

 Δεν προκύπτουν Νομικές Δεσμεύσεις 

 Δεν προκύπτουν δαπάνες μέχρι την ημερομηνία αναφοράς (31/12/2019). 

 Εκχώρηση πόρων ύψους € 22,529εκ. στις Αστικές Αρχές για την υλοποίηση δράσεων της 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 4c στο πλαίσιο του εργαλείου ΟΧΕ/ΒΑΑ 

  

Στο πλαίσιο εφαρμογής του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας δεν εκδόθηκαν Προσκλήσεις, πέραν 

της πρόσκλησης προς το ΕΤΕΑΝ για το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», λόγω του οριζόντιου ζητήματος, σχετικά με 

την καθυστέρηση στην άρση της αιρεσιμότητας (Τ.04.1, Υλοποίηση δράσεων για την προώθηση 

αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης – ΚΕΝΑΚ), που 

αφορούσε στην έγκριση του ΚΕΝΑΚ αλλά και στο λογισμικό υποστήριξης των ενεργειακών 
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επιθεωρητών. Τελικά μέσα στο 2017 εγκρίθηκε ο ΚΕΝΑΚ και 27/11/2017 εγκρίθηκε και το λογισμικό. 

Δείκτες Εκροών  

CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη – 

CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις- 

CO06: Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των 

επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) - 

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

ενίσχυση . 

CO30: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας  

-Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου των παραπάνω δεικτών έως το χρονικό σημείο άντλησης 

στοιχείων από το ΟΠΣ (31/12/2018) είναι μηδενικό. Δεν έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται Πράξεις που 

να τροφοδοτούν τον συγκεκριμένο δείκτη. 

  

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

αερίων θερμοκηπίου - Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του δείκτη έως το χρονικό σημείο 

άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ (31.12.2018) είναι μηδενικό. Ενώ υπάρχει ενταγμένη Πράξη  και τιμή 

στόχος (1173), δεν έχουν ολοκληρωθεί Πράξεις που να τροφοδοτούν τον συγκεκριμένο δείκτη. 

CO31: Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία 

ενεργειακής κατανάλωσης - Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του δείκτη έως το χρονικό σημείο 

άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ (31.12.2018) είναι μηδενικό. Ενώ υπάρχει ενταγμένη Πράξη  και τιμή 

στόχος (1700), δεν έχουν ολοκληρωθεί Πράξεις που να τροφοδοτούν τον συγκεκριμένο δείκτη. 

  

Αξιολόγηση 

Η πορεία υλοποίησης δεν θεωρείτε ικανοποιητική καθώς  όλες οι Επενδυτικές Προτεραιότητες 

εμφανίζουν σημαντική υστέρηση. Μέχρι το σημείο αναφοράς η μόνη ενταγμένη Πράξη είναι αυτή που 

αφορά στην εκχώρηση πόρων στο ΕΤΕΑΝ για την πρόσκληση «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Ο λόγος της μη 

ενεργοποίησης   οφείλετε στη καθυστέρηση της άρσης της αιρεσιμότητας Τ.04.1 (Υλοποίηση δράσεων 

για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης - 

ΚΕΝΑΚ) αλλά και στο λογισμό υποστήριξης των ενεργειακών επιθεωρητών που και αυτό καθυστέρησε 

να τεθεί σε λειτουργία. Καθυστέρηση όμως προκύπτει και στην υλοποίηση της δράσης 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» με αποτέλεσμα να μην εμφανίζει δαπάνες ο άξονας. 

  

Διορθωτικές ενέργειες 

 Δόθηκαν πόροι στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που υλοποιεί ο ΕΤΕΑΝ. Θα πρέπει να 

ασκηθεί πίεση στο ΕΤΕΑΝ για εντατικοποίηση των ρυθμών υλοποίησης του προγράμματος 

ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών κατοικιών. 
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 Σχεδιάζεται Δράση και πρόσκληση που θα αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων 

με τελικούς δικαιούχους τους δήμους της Αττικής και απόδοση πόρων του άξονα με δημογραφικό 

κριτήριο. Η πρόσκληση θα εκδοθεί στο β τρίμηνο του 2018 και αναμένεται να οδηγήσει σε 

εντάξεις στο γ τρίμηνο του 2018. 

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

05 - Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της 

Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων  

 

Άξονας Προτεραιότητας 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και της 

πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων  

Θεματικός στόχος 5. 

Ταμείο χρηματοδότησης  (ΕΤΠΑ). 

Προϋπολογισμός: € 95.577.123,00 

Πορεία εφαρμογής: 

 Έχουν εξειδικευτεί 8 δράσεις (4 στο πλαίσιο ΟΧΕ), προϋπολογισμού € 102,947 εκ. (107,71 % επί 

του συνόλου του Π/Υ του Άξονα). 

 Έχουν εκδοθεί 4 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού €99,147 εκ., (ποσοστό 103,74%) 

 Έχει ενταχθεί 26 πράξεις προϋπολογισμού € 105,459 εκ. (110,34 %). 

 Νομικές Δεσμεύσεις με Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης ύψους € 74,768 εκ (78,23 %). 

 Δαπάνες € 36,428 εκ (38,11 %). 

 Εκχώρηση πόρων ύψους € 10,577 εκ. στις Αστικές Αρχές για την υλοποίηση δράσεων της 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 4c στο πλαίσιο του εργαλείου ΟΧΕ/ΒΑΑ 

 Υπερδέσμευση 140% της ΔΔ (ΦΕΚ2033Β/2018) = 133.807.972,20 

  

Δείκτες Εκροών 

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

Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του δείκτη έως το χρονικό σημείο άντλησης στοιχείων από το 

ΟΠΣ (31.12.2018) ανέρχεται σε 63% καθώς από τον προγραμματικό στόχο του 385.000 πληθυσμού έχει 

επιτευχθεί με τα ολοκληρωμένα έργα πρόληψη κινδύνου για 243.200 άτομα. Αυτό συμβαίνει καθώς έχουν 

ενταχθεί και υλοποιούνται δεκαέξι (26) Πράξεις οι οποίες και τροφοδοτούν τον δείκτη, των οποίων 7 

έχουν ολοκληρωθεί. 

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

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης -Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του δείκτη έως 

το χρονικό σημείο άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ (31.12.2019) είναι μηδενικό. Δεν έχουν ενταχθεί 

Πράξεις που να τροφοδοτούν τον συγκεκριμένο δείκτη. 

  

Ευρήματα Αξιολόγησης  
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Η πορεία υλοποίησης θεωρείτε αρκετά ικανοποιητική καθώς εμφανίζει υψηλή απόδοση στην Επενδυτική 

Προτεραιότητα 5a «Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των 

τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα». 

Επιπρόσθετα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι δράσεις στο πλαίσιο των Ο.Χ.Ε. 

  

 

 

Άξονας προτεραιότητας 06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον  

 

Άξονας Προτεραιότητας 6: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον 

Θεματικός στόχος 6. 

Ταμείο χρηματοδότησης  (ΕΤΠΑ). 

Προϋπολογισμός: 157.255.113,75 

Πορεία εφαρμογής: 

 Έχουν εξειδικευτεί 28 δράσεις (18 στο πλαίσιο ΟΧΕ), προϋπολογισμού € 170,958 εκ. (108,71 % 

επί του συνόλου του Π/Υ του Άξονα). 

 Έχουν εκδοθεί 24 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού €138,779 εκ., (ποσοστό 88,25%) 

 Έχουν ενταχθεί 60 πράξεις προϋπολογισμού € 132,764 εκ. (84,43 %). 

 Νομικές Δεσμεύσεις με Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης ύψους € 67,050 εκ (42,64 %). 

 Δαπάνες € 31,021 εκ (20,11 %). 

 Εκχώρηση πόρων ύψους € 52,095 εκ. στις Αστικές Αρχές για την υλοποίηση δράσεων της 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 4c στο πλαίσιο του εργαλείου ΟΧΕ/ΒΑΑ 

 Υπερδέσμευση 140% της ΔΔ (ΦΕΚ2033Β/2018) = 220.157.201,60 

  

Δείκτες Εκροών  

CO19: Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων -Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του δείκτη έως το χρονικό σημείο 

άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ (31.12.2018) ανέρχεται σε 39,00% αφού με προγραμματικό στόχο τα 

65.000 άτομα πρόσθετου πληθυσμού έχουν ολοκληρωθεί 2 έργα (5001882 κ 5001264)  που καλύπτουν 

πληθυσμό 25.358 ατόμων Έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται συνολικά έξι (6) Πράξεις που τροφοδοτούν 

τον δείκτη, των οποίων η τιμή στόχος (84.716,74 πληθυσμός) ξεπέρασε την τιμή του ισοδύναμου 

πληθυσμού που είχε τεθεί στόχος στο Ε.Π. 

SO017: Ποσότητα Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από χώρους 

ταφής (δείκτης από 2η αναθεώρηση - ομογενοποίηση)- Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του 

δείκτη έως το χρονικό σημείο άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ (31.12.2018) είναι μηδενικό. Υλοποιείται 

μία Πράξη (ΟΠΣ 5003945) που τροφοδοτεί τον συγκεκριμένο δείκτη αλλά δεν ολοκληρώθηκε μέσα στο 

2018 για αυτό και η τιμή υλοποίησης είναι 0. Η Πράξη σα στόχο έχει τους 400tn. 
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CO18: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης - Το ποσοστό 

επίτευξης φυσικού στόχου του δείκτη έως το χρονικό σημείο άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ 

(31.12.2018) ανέρχεται σε 47,05% αφού με προγραμματικό στόχο τα 85.000 άτομα πρόσθετου 

πληθυσμού έχει ολοκληρωθεί μία Πράξη (5001073 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΑΙΓΙΝΑΣ  ΦΑΣΗ Β'»)  που καλύπτει πληθυσμό 40.000 ατόμων Έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 

συνολικά 11 Πράξεις που τροφοδοτούν τον δείκτη, των οποίων η τιμή στόχος (227.997 πληθυσμός) 

ξεπέρασε την τιμή του πρόσθετου πληθυσμού που είχε τεθεί στόχος στο Ε.Π. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή 

για θέματα διπλομέτρησης στη συνέχεια. 

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

τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών –Δεν έχει 

ολοκληρωθεί καμία Πράξη στο πλαίσιο του άξονα με αποτέλεσμα τη μηδενική τιμή υλοποίησης για το 

δείκτη. Ωστόσο έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 26 Πράξεις που τροφοδοτούν τον δείκτη, των οποίων η 

τιμή στόχος (374.660 πρόσθετα άτομα) ξεπερνά κατά πολύ το προγραμματικό στόχο των 120.000 

πρόσθετων επισκέψεων. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή για θέματα διπλομέτρησης στη συνέχεια. 

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

ανάπτυξης - Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του δείκτη έως το χρονικό σημείο άντλησης 

στοιχείων από το ΟΠΣ (31.12.2018) είναι μηδενικό. Αν και έχουν ενταχθεί 4 Πράξεις που να 

τροφοδοτούν τον συγκεκριμένο δείκτη δεν αναμένεται ολοκλήρωση Πράξης πριν το τέλος του 2019. 

CO38: Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές - Το 

ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του δείκτη έως το χρονικό σημείο άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ 

(31.12.2018) είναι μηδενικό. Αν και έχουν ενταχθεί 5 Πράξεις που να τροφοδοτούν τον συγκεκριμένο 

δείκτη δεν αναμένεται ολοκλήρωση Πράξης πριν το τέλος του 2019. 

SO025: Μήκος δικτύου ποδηλατοδρόμων / μονοπατιών (δείκτης από 2η αναθεώρηση - 

ομογενοποίηση)- Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του δείκτη έως το χρονικό σημείο άντλησης 

στοιχείων από το ΟΠΣ (31.12.2018) είναι μηδενικό. Δεν προκύπτει ένταξη Πράξης που να τροφοδοτεί το 

δείκτη. 

Αξιολόγηση 

Η πορεία υλοποίησης θεωρείτε ικανοποιητική καθώς εμφανίζει δυναμική για υψηλή απόδοση στις 

Επενδυτικές Προτεραιότητες:  α) 6a  «Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 

προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις», β) 

6b  «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 

κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη 

για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις» γ) 6c «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και 

ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς». 

Εξαίρεση αποτελεί η Επενδυτική Προτεραιότητα 6e  «Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου» η οποία έχει 

δεσμευτεί για χρήση στο πλαίσιο των Ο.Χ.Ε. καθώς μόλις στις αρχές του 2018 έγιναν οι εκχωρήσεις και 
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στους 4 ΕΦΔ των αντίστοιχων Αστικών Αρχών. 

  

  

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών 

Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής  

 

Άξονας Προτεραιότητας 7: Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας και των πολυτροπικών 

μεταφορικών συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής 

Θεματικός στόχος 7. 

Ταμείο χρηματοδότησης  (ΕΤΠΑ). 

Προϋπολογισμός: 167.591.513,00 

Πορεία εφαρμογής: 

 Έχουν εξειδικευτεί 5 δράσεις, προϋπολογισμού € 254.075 εκ. (151,60 % επί του συνόλου του Π/Υ 

του Άξονα). 

 Έχουν εκδοθεί 5 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού €243,900 εκ., (ποσοστό 145,53%) 

 Έχουν ενταχθεί 7 πράξεις προϋπολογισμού € 228.843 εκ. 136,55 %). 

 Νομικές Δεσμεύσεις με Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης ύψους € 72,450 εκ (43,23 %). 

 Δαπάνες € 33,724 εκ (19,85 %). 

 Υπερδέσμευση 157% της ΔΔ (ΦΕΚ3415Β/2017) = 263.118.673,80 

  

Δείκτες Εκροών  

 Τ3275: Θέσεις ελιμενισμού που δημιουργούνται - Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του 

δείκτη έως το χρονικό σημείο άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ (20.11.2017) είναι μηδενικό. Δεν 

έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται Πράξεις που να τροφοδοτούν τον συγκεκριμένο δείκτη. Η 

μοναδική ενταγμένη Πράξη που τροφοδοτεί το δείκτη «Επέκταση λιμένος Πειραιά για την 

εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας» (5039504) δεν έχει ακόμα συμβασιοποιηθεί. 

 SO022 ( αντικατέστησε τον Τ3276): Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των 

μεταφορών- Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του δείκτη έως το χρονικό σημείο άντλησης 

στοιχείων από το ΟΠΣ είναι μηδενικό. Έχει ενταχθεί και υλοποιείται μία Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» με την οποία 

καλύπτεται ο στόχος που είχε τεθεί στο Ε.Π. Η συνολική δημόσια δαπάνη (ΔΔ) της Πράξης 

ανέρχεται σε 13.000.000,00€. Η πράξη αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2020 

 CO15: Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό 
- Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του δείκτη έως το χρονικό σημείο άντλησης στοιχείων 

από το ΟΠΣ είναι μηδενικό. Αν και έχει ενταχθεί και υλοποιείται μία Πράξη η οποία αφορά την 

Δυτική επέκταση του ΤΡΑΜ προς τον Πειραιά, με την οποία καλύπτεται ο στόχος που είχε τεθεί 

στο Ε.Π. η Πράξη δεν αναμένεται να είναι λειτουργική μέχρι και το τέλος του 2019. Αν και τα 

έργα των σιδηροτροχιών έχουν κατασκευαστεί αναμένεται η προμήθεια των συρμών για να 
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καταστεί η Πράξη λειτουργική. 

 SO003: Πλήθος οχημάτων / εξοπλισμού - Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του δείκτη έως 

το χρονικό σημείο άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ είναι μηδενικό. Υπάρχει η μία ενταγμένη 

Πράξη «Προμήθεια νέων οχημάτων ΟΑΣΑ ΑΕ» αλλά ακόμα δεν έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες 

δημοπράτησης. 

Η πορεία υλοποίησης για τον εν λόγω Άξονα διαφέρει μεταξύ των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων . 

Ειδικότερα, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 7a δεν είναι ικανοποιητική καθώς δεν έχει εκκινήσει το 

έργο επέκτασης του λιμένα κρουαζιέρας του Ο.Λ.Π. Αναμένεται η ολοκλήρωση του διαγωνισμού.   

Για την Επενδυτική Προτεραιότητα  7b  η πορεία υλοποίησης κρίνεται ικανοποιητική. Η επίτευξη του 

φυσικού στόχου του δείκτη εκροών SO022 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των 

μεταφορών» θα συντελεστεί σχετικά σύντομα. 

Ως προς την Επενδυτική Προτεραιότητα 7c η πορεία υλοποίησης θεωρείτε ικανοποιητική καθώς παρά τις 

καθυστερήσεις που είχαν προκύψει λόγω τεχνικών θεμάτων, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και 

διαγωνιστικών διαδικασιών η Πράξη (MIS 5003660)  της δυτική επέκταση του Τραμ στο Πειραιά σχεδόν 

έχει ολοκληρωθεί. Αναμένεται η προμήθεια των συρμών Ο αντίστοιχος δείκτης εκροών CO15 «Αστικές 

συγκοινωνίες: συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών Τραμ και Μετρό» θα επιτευχθεί έστω και 

αν ακόμα η υλοποίηση του δείκτη παρουσιάζεται μηδενική καθώς η Πράξη δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Με την 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. έγινε προσθήκη μιας νέας Επενδυτικής Προτεραιότητας 7e με τίτλο 

"Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων 

συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της 

διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές". Παράλληλα έγινε προσθήκη του αντίστοιχου Ειδικού 

Στόχου και των δεικτών αποτελέσματος  (Τ4224) και εκροών (T2225) προκειμένου να καλυφθεί η 

ανάγκη για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Αττικής και την κάλυψη των 

αναγκών για φυσικό αέριο πρόσθετου πληθυσμού. Έμφαση θα δοθεί στην κατασκευή νέων δικτύων 

διανομής φυσικού αερίου, προκειμένου να προωθηθεί η διείσδυση του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές 

της περιφέρειας για τις οποίες χωρίς την ενίσχυση από το Ε.Π. δε θα κρινόταν ως ελκυστική η επένδυση 

της επέκτασης του δικτύου με χρηματοοικονομικά κριτήρια. Προτιμητέα η επέκταση σε περιοχές που 

παρατηρείται πιο έντονο το φαινόμενο της φτώχειας και κυρίως της ενεργειακής φτώχειας. Η 

ενεργοποίηση της δράσης είναι μηδενική μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Αναμένεται η έκδοση 

πρόσκλησης μέσα στο α τρίμηνο του 2019 και οι πρώτες δαπάνες στο α τρίμηνο του 2020. 

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του 

Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης  

 

Θεματικός στόχος 8. 

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΚΤ). 

Προϋπολογισμός: 21.797.054,00 

Δεν προκύπτουν Ενταγμένες Πράξεις για τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 

 8iii «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων»  και 
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 8v «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές». 

Δείκτες Εκροών (Αναθεωρημένο ΕΠ) 

·         11304: Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων - Το ποσοστό επίτευξης 

φυσικού στόχου του δείκτη έως το χρονικό σημείο άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ (31.12.2018) είναι 

μηδενικό. Δεν έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται Πράξεις που να τροφοδοτούν τον συγκεκριμένο δείκτη 

·         C023: Aριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) -Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του δείκτη έως το χρονικό σημείο άντλησης 

στοιχείων από το ΟΠΣ (20.11.2017) είναι μηδενικό. Δεν έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται Πράξεις που να 

τροφοδοτούν τον συγκεκριμένο δείκτη. 

Για την περαιτέρω ενεργοποίηση του Α.Π.08 κρίθηκε σκόπιμο να οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας 

Διαχείρισης που θα διαχειριστεί όλες τις Κρατικές Ενισχύσεις. Η καθυστέρηση ορισμού του Ε.Φ.Δ. 

και  Π.Σ.Κ.Ε. έχει προκαλέσει καθυστέρηση στην έκδοση Προσκλήσεων Ενδιαφέροντος που 

αφορούν τις εν λόγω Επενδυτικές Προτεραιότητες.  Σοβαρό πρόβλημα στο σχεδιασμό των δράσεων στο 

πλαίσιο του άξονα είναι και η αξιολόγησή τους ώς συμβατές Κρατικές Ενισχύσεις ή όχι.  

Μέχρι και το έτος 2018 δεν ολοκληρώθηκε κάποια Πράξη και βέβαια δεν διενεργήθηκε κάποια 

αξιολόγηση για να εκτιμηθεί η συνεισφορά των ΕΔΕΤ στις μεταβολές των δεικτών αποτελέσματος 

για δράσεις που ευθυγραμμίζονται με τους Ειδικούς Στόχους του Άξονα Προτεραιότητας. 

Σε ότι αφορά στο πλαίσιο επίδοσης για τον Άξονα, δεν επιτεύχθηκε ο ενδιάμεσος στόχος του 2018 για 

τους δείκτες εκκροών και βέβαια ούτε για τον οικονομικό δείκτη. 

Όμως αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του 2018 υπήρξε η πρώτη πρόσκληση στο πλαίσιο του άξονα (με 

π/υ 1,5εκατ€ στο πλαίσιο της Ο.Χ.Ε. της Αθήνας) η οποία μέσα στο α εξάμηνο του 2019 θα φέρει 

δαπάνες. Επίσης μέσα στο α εξάμηνο του 2019 αναμένεται έκδοση πρόσκλησης για κατάρτιση 

εργαζομένων με Π/Υ 8 ΕΚΑΤ από την οποία οι πρώτες δαπάνες αναμένονται στο τέλος του 2019. Η 

πρόσκληση αυτή θα αφορά στην επαγγελματική κατάρτηση εργαζομένων ώστε να βελτειώσουν τα 

επαγγελματικά τους προσόντα και με Δικαιούχους τα επαγγελματικά επιμελητήρια. 

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και 

Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής  

 

Πορεία εφαρμογής: 

 Έχουν εξειδικευτεί 44 δράσεις, προϋπολογισμού € 264,088 εκ €. (88,73 % επί του Π/Υ του 

Άξονα). 

 Έχουν εκδοθεί 29 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού €185,605 εκ., (62,36 %) 

 Έχουν ενταχθεί 187 πράξεις προϋπολογισμού € 166,596 εκ. (55,97 % ε). 

 Νομικές Δεσμεύσεις  ύψους € 145,520 εκ (48,89 %). 

 Δαπάνες € 85,640 εκ (28,77 %). 

Με την 1η Αναθεώρηση του Ε.Π. (2017) η οποία προέκυψε στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής των 

προγραμμάτων, έγιναν αλλαγές – αντικαταστάσεις τόσο στους δείκτες εκροών όσο και στους δείκτες των 
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αποτελεσμάτων. 

Για την Επενδυτική  Προτεραιότητα  9.i: 

 Για την δράση της Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής έγινε η προσθήκη των 

κάτωθι δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων: 

 Δείκτης εκροών: 10501 

 Δείκτης αποτελεσμάτων: 10502. (ειδικός δείκτης άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων αντί τον 

μακροχρόνιο της αρχικής έκδοσης) 

 Για τις λοιπές δράσεις της εν λόγω Επενδυτικής Προτεραιότητας, παρέμεινε ο δείκτης εκροών 

CO01 

 Τέλος, διαγράφηκαν ο δείκτης εκροών CO17, και ο δείκτης αποτελεσμάτων T3294 

Για τις άλλες δράσεις της 9i πλην της Εναρμόνισης, παραμένει και πρέπει να συνδέεται με αυτές ο 

δείκτης CO01. 

  

Για την Επενδυτική  Προτεραιότητα  9.ii: 

 Έγινε αντικατάσταση του Ειδικού Στόχου με δύο νέους: 

 ΕΣ 9ii1: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και 

ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες 

 ΕΣ 9ii2: Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την 

εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους 

 Για κάθε ΕΣ διαμορφώθηκαν κατάλληλοι δείκτες ως ακολούθως:  

o ΕΣ 9ii1: Νέοι δείκτες Εκροών: 

05502 - «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» 

05503 - «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» 

Νέος δείκτης αποτελεσμάτων: 

05504 - «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» (ο οποίος συνδέεται με 

το δείκτη εκροών 05502). 

 ΕΣ 9ii2: 

Παρέμεινε ο δείκτης Εκροών CO15 - “μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομα)”. 

Νέος δείκτης αποτελεσμάτων 11104. Ο εν λόγω δείκτης αντικατέστησε τον αρχικό  T3295. 

Οι αλλαγές στους Ειδικούς Στόχους και στους δείκτες τεκμηριώνονται από την ανάγκη να διαχωριστούν 

οι δράσεις υποστήριξης των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, από τις δράσεις 

ενίσχυσης δομών, καθώς έχουν διαφορετική λογική παρέμβασης, διαφορετικές ομάδες στόχου και 
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διαφορετικά αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Για το λόγο αυτό διαμορφώνονται δύο ΕΣ για τα δύο είδη δράσεων. 

  

Για την Επενδυτική  Προτεραιότητα  9.iii: 

·         Έγινε αντικατάσταση του Ειδικού Στόχου με δύο νέους: 

 ΕΣ 9iii1 “Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και 

κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη της φροντίδας ΑμεΑ”. Ο εν λόγω ΕΣ σχετίζεται με τη 

δράση της Εναρμόνισης για ΑΜΕΑ. 

 ΕΣ 9iii2 “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)”. 

·         Για κάθε ΕΣ διαμορφώθηκαν κατάλληλοι δείκτες ως ακολούθως: 

 ΕΣ 9iii1: Νέος δείκτης Εκροών: 10501 Νέος Δείκτης αποτελεσμάτων: 10502. 

 ΕΣ 9iii2: 

Α) Οι δράσεις ενίσχυσης δομών (π.χ. ΚΔΗΦ, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες γυναικών θυμάτων 

βίας)συνδέονται με τους εξής δείκτες: 

Νέοι δείκτες Εκροών: 

05502, 05503 και 05504 (ο οποίος συνδέεται με το δείκτη εκροών 05502). 

1. ) H εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη να συνδέεται με τους εξής δείκτες: 

Δείκτης εκροών: 11501 

Δείκτης αποτελεσμάτων: 11509 

·         Τέλος, λόγω των ανωτέρω αλλαγών διαγράφηκαν οι υφιστάμενοι δείκτες εκροών CO17 και 

αποτελεσμάτων Τ3296. 

Οι αλλαγές στους Ειδικούς Στόχους και στους δείκτες τεκμηριώνονται από την ανάγκη: 

α) να διαχωριστούν οι δράσεις της Εναρμόνισης, 

β) να σχεδιαστoύν ΕΣ και δείκτες για την εναρμόνιση ίδιοι με τους αντίστοιχους της Επ.Προτ.9i για 

λόγους ομοιογενούς παρακολούθησης της δράσης και στις δύο ΕΠ. 

γ) να αντικατασταθούν υπάρχοντες επιχειρησιακοί δείκτες που στηρίχθηκαν σε παραδοχές οι οποίες δεν 

ισχύουν μετά την εξειδίκευση των δράσεων 

δ) να διαμορφωθούν νέοι κατάλληλοι και διακριτοί για κάθε είδος δράσεων τρείς δείκτες αποτελεσμάτων, 

ίδιοι σε όλα τα ΠΕΠ, εφόσον πρόκειται για όμοιου τύπου δράσεις. 
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Για την Επενδυτική  Προτεραιότητα  9.iv: 

·         Έγινε αντικατάσταση του Ειδικού Στόχου με δύο νέους: 

 ΕΣ 9iv1 “Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και 

λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες”. Ο εν λόγω ΕΣ αφορά τις δράσεις της Υγείας  

 ΕΣ 9iv2 “Bελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και 

ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες”. Ο εν λόγω ΕΣ αφορά τις δράσεις ενίσχυσης δομών(π.χ. 

δομές βασικών αγαθών ΚΗΦΗ, ΣΥΔ) 

·         Για κάθε ΕΣ διαμορφώθηκαν κατάλληλοι δείκτες, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων, ως 

ακολούθως: 

- ΕΣ 9iv1: 

Α) Oι Δράσεις των Τoπικών Ομάδων Υγείας συνδέθηκαν με τους εξής δείκτες:  

Δείκτης εκροών 1: 11202 - 

Δείκτης εκροών 2: 11203 

Δείκτης αποτελεσμάτων (που συνδέεται με το δείκτη εκροών 1): 11206 

B) Oι Δράσεις Ψυχικής Υγείας συνδέθηκαν με τους εξής δείκτες:  

Δείκτης εκροών: 11204   

Δείκτης αποτελεσμάτων: 11207 

Γ) Οι Δράσεις για τις Εξαρτήσεις συνδέθηκαν με τους εξής δείκτες:  

Δείκτης εκροών: 1205 

Δείκτης αποτελεσμάτων:11208 

 ΕΣ 9iii2:Για τις δράσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία δομών (πχ. Δομές αντιμετώπισης της 

φτώχειας) διαμορφώθηκαν οι κάτωθι δείκτες: 

 Νέοι δείκτες Εκροών: 

05502, 05503 

Νέος δείκτης αποτελεσμάτων: 

05504 - «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» (ο οποίος συνδέεται με 

το δείκτη εκροών 05502). 

Τέλος, για τη δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης δημιουργήθηκε ο κάτωθι 

δείκτης εκροών: 

11201 - “Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης” 

Οι αλλαγές στους Ειδικούς Στόχους και στους δείκτες τεκμηριώνονται από την ανάγκη να διαχωριστούν 

οι δράσεις της υγείας από τις άλλες δράσεις ενίσχυσης κοινωνικών δομών, καθώς έχουν άλλη λογική 
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παρέμβασης, αναμενόμενα αποτελέσματα και ομάδα στόχου. 

Αντίστοιχα οι δείκτες αποτελεσμάτων σε όλα τα ΠΕΠ αντικαθίστανται από διακριτούς δείκτες 

αποτελεσμάτων σε κάθε ΕΣ που είναι κατάλληλοι για τη μέτρηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των 

αντίστοιχων δράσεων. 

Για την Επενδυτική  Προτεραιότητα  9.v: 

·         Έγινε αντικατάσταση υπαρχόντων και προσθήκη νέων δεικτών σύμφωνα με τα παρακάτω. 

 Δείκτης εκροών 1: 11301 

 Δείκτης εκροών 2: 11302 

 Δείκτης αποτελεσμάτων (αποτέλεσμα του δείκτη εκροών 1): 11303 . 

Οι παραπάνω δείκτες προτείνονται για λόγους ομοιογενούς παρακολούθησης και καταλληλότερης 

φραστικής διατύπωσης, που αντιστοιχεί στη λογική παρέμβασης των δράσεων μετά την πρόσφατη 

εξειδίκευσή τους (ενίσχυση κυρίως για την ίδρυση νέων και όχι υφιστάμενων επιχειρήσεων). 

Αξιολόγηση 

Η πορεία υλοποίησης θεωρείται αρκετά ικανοποιητική καθώς εμφανίζει υψηλή απόδοση  για τις 

Επενδυτικές Προτεραιότητες  9i «Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης», 9ii 

«Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά,  9iii «Καταπολέμηση κάθε 

μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών», και 9iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» καθώς προκύπτουν  υψηλά ποσοστά 

επίτευξης φυσικού στόχου των δεικτών από τις Πράξεις που υλοποιούνται και αφορούν 

·         τα Κέντρα Κοινότητας, 

·         τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, 

·         τα ΚΔΗΦ, 

·         τα ΚΗΦΗ, 

·         τους ξενώνες και 

·         τα συμβουλευτικά κέντρα γυναικών αλλά και τις Πράξεις για την εναρμόνιση  της οικογενειακής 

και επαγγελματικής ζωής και την εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης. 

Στον αντίποδα η Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv, παρουσιάζει καθυστέρηση καθώς οι δράσεις για την 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΤοΜΥ) καθώς καθυστέρησε η διαδικασία εξειδίκευσης της δράσης από 

την Επιτελική Δομή του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο επειδή η Δράση έχει ξεκινήσει να υλοποιείται στο 

πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΑΝΔΒΜ και η μετάπτωσή της στο ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ θα γίνει στις αρχές του 2019 η 

ενεργοποίηση θα είναι άμεση. 

Και η Επενδυτική Προτεραιότητα 9v παρουσιάζει υστέρηση λόγω αφενός της αλλαγής του θεσμικού 

πλαισίου (αντικατάσταση του ν. 4019/2011 με τον ν. 4430/2016) και αφετέρου στην καθυστέρηση 

ολοκλήρωσης του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Για τις δράσεις που θα 

εξειδικευθούν απαιτείται έχει ορισθεί ΕΦ.Δ. η ΑπΚΟ. Τέλος σημειώνεται ότι. δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι 
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δράσεις των Ο.Χ.Ε. στις οποίες έχει αποδοθεί ένα σημαντικό ποσό του προϋπολογισμού του Άξονα.  

  

Οι ενδιάμεσοι στόχοι του πλαισίου επίδοσης έχουν ικανοποιηθεί. 

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και 

Υποδομών Υγείας  

 

Α.Π.10: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών & Υποδομών Υγείας 

Θεματικός στόχος 10. 

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ). 

Προϋπολογισμός: 66.544.108,00 

Πορεία εφαρμογής: 

 Έχουν εξειδικευτεί 11 δράσεις, προϋπολογισμού € 68,940 εκ. (ποσοστό 103,60 % επί του συνόλου 

του Π/Υ του Άξονα). 

 Έχουν εκδοθεί 12 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού €68,669 εκ., (ποσοστό 103,19%) 

 Έχουν ενταχθεί 25 πράξεις προϋπολογισμού €40,180 εκ. 60,38 %). 

 Νομικές Δεσμεύσεις με Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης ύψους € 14,882 εκ (22,36 %). 

 Δαπάνες € 6,776 εκ (10,18 %). 

Δείκτες Εκροών 

·         CO35: Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή εκπαίδευσης - Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του δείκτη έως το χρονικό σημείο 

άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ ανέρχεται σε 20%. To ποσοστό κρίνεται μη ικανοποιητικό καθώς έχουν 

ολοκληρωθεί μόνο δύο πράξεις (παιδικοί σταθμοί στη Καισαριανή και στο Κουβαρά) οι οποίες 

τροφοδοτούν το δείκτη με 90 άτομα, ενώ ο ενδιάμεσος στόχος είναι 450 άτομα. 

·         CO36: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας - Το ποσοστό επίτευξης 

φυσικού στόχου του δείκτη έως το χρονικό σημείο άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ (31.12.2018) είναι 

μηδενικό. Ωστόσο η τιμή στόχος από τις ήδη ενταγμένες δράσεις ανέρχεται 2.012.991 κυρίως λόγο της 

ενταγμένης πράξης της προμήθειας των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ η οποία όμως ακόμα δεν έχει 

συμβασιοποιηθεί εξαιτίας εμπλοκών στην διαδικασία του διαγωνησμού. Στο δείκτη συνεισφέρει και η 

ενταγμένη και συμβασιοποιημένη δράση της καυασκευής του Αστικού Κέντρου Υγείας στη Δραπετσώνα, 

·         Τ3305: Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών - Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου 

του δείκτη έως το χρονικό σημείο άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ (31.12.2018) είναι μηδενικό. Ωστόσο 

η τιμή στόχος από τις ήδη ενταγμένες δράσεις ανέρχεται To ποσοστό κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλό καθώς η 

τιμή στόχος των δύο ενταγμένων πράξεων (218 πρόσωπα) είναι πολύ μικρή σε σχέση με το στόχο που 

έχει τεθεί στο Ε.Π. 

Αξιολόγηση 



 

EL 213  EL 

Η πορεία υλοποίησης δεν θεωρείτε ικανοποιητική καθώς  η Επενδυτική Προτεραιότητα 9a «Επενδύσεις 

στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την 

κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και 

υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητα» εμφανίζει 

υστέρηση. 

Μέχρι και το χρονικό σημείο αναφοράς της παρούσας έκθεσης δεν έχει ολοκληρωθεί καμία ενταγμένη 

Πράξη. 

Οι επιδόσεις του Άξονα από τις Πράξεις που τον τροφοδοτούν είναι πολύ πτωχές κυρίως λόγω της 

καθυστέρησης έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 141/Β/29-09-2017) περί καθορισμού των 

προϋποθέσεων αδειοδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών 

προσώπων των Δήμων ή υπηρεσίας των Δήμων που επέφερε καθυστέρηση στην ένταξη 

Πράξεων.  Επίσης σημαντικό ρόλο στην πτωχή επίδοση του άξονα έχει  παίξει και η καθυστέρηση στην 

έγκριση και στην πλήρη ενεργοποίηση της εφαρμογής του Ν4412/2016 που αφορά στις αναθέσεις 

δημοσίων συμβάσεων αφού η κατάσταση ομαλοποιήθηκε στο β τρίμηνο του 2017. 

Ωστόσο μέσα στο 2019 αναμένεται πλήρης ενεργοποίηση με την προμήθεια και πληρωμή των 

ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και με την συμβασιοποίηση 4 νέων παιδικών σταθμών. 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  

 

Α.Π.11: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης 

Θεματικός στόχος 11. 

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).   

Προϋπολογισμός: 66.544.108,00 

Πορεία εφαρμογής: 

 Έχουν εξειδικευτεί 6 δράσεις, προϋπολογισμού € 78,965 εκ. (118,67 % επί του συνόλου του Π/Υ 

του Άξονα). 

 Έχουν εκδοθεί 5 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού €77,165 εκ., (ποσοστό 115,96%) 

 Έχουν ενταχθεί 17 πράξεις προϋπολογισμού € 58,212 εκ. 87,48 %). 

 Νομικές Δεσμεύσεις με Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης ύψους € 16,111 εκ (24,21 %). 

 Δαπάνες € 7,223 εκ (10,85 %). 

Δείκτες Εκροών 

·         CO35: Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή εκπαίδευσης - Το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου του δείκτη έως το χρονικό σημείο 

άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ από τις ολοκληρωμένες δράσεις, ανέρχεται σε 16% (μόνο 475 μαθητές 

από τον στόχο των 3.000). To ποσοστό δεν κρίνεται ικανοποιητικό. Ωστόσο ο στόχος που προκύπτει από 

τις ήδη ενταγμένες πράξεις που τροφοδοτούν το δείκτη ανέρχεται σε 3.810 μαθητές-δυναμηκότητα τιμή 

που ξεπερνά τον στόχο που έχει τεθεί για το 2023. 
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·         05002 : Αριθμός Εκπαιδευτικών Μονάδων που εξοπλίζονται για τη παροχή υπηρεσιών 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης- Το ποσοστό επίτευξης φυσικού 

στόχου του δείκτη έως το χρονικό σημείο άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ από τις ολοκληρωμένες 

δράσεις, είναι μηδενικό. Μέσα στο 2018 εκδόθηκαν τρεις προσκλήσεις με Π/Υ ΔΔ στα 24.440.000,00€ οι 

οποίες αφορούν σε εξοπλισμούς α-βάθμιας και β-βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και για σχολές 

επαγγελματικής κατάρτισης τόσο σχολών του Υπ. Παιδείας όσο και σχολών του εμπορικού ναυτικού της 

Αττικής. Ήδη υπάρχει ενταγμένη Πράξη με στόχο 76 μονάδες που εξοπλίζονται, 

Αξιολόγηση 

Η πορεία υλοποίησης θεωρείτε μη ικανοποιητική καθώς η ροή των υποβολών προτάσεων καθώς και η 

υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης της κατασκευής νέων σχολικών 

μονάδων παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις. Το γεγονός οφείλεται : 

 από αδυναμία του μοναδικού Δικαιούχου, τις Κτιριακές Υποδομές (ΚτΥπ) Α.Ε. να ανταποκριθεί 

άμεσα στις απαιτήσεις της πρόσκλησης η οποία μάλιστα εκδόθηκε ήδη από το τέλος του 2015. 

Έως το σημείο αναφοράς δεν  υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης του δείκτη καθώς καμία Πράξη δεν 

έχει περαιωθεί. 

 Από 08.08.2016 οι δημόσιες συμβάσεις υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου 4412/2016, Ωστόσο 

για την σαφέστερη ερμηνεία των άρθρων του και για να εφαρμοστεί χωρίς προβλήματα ο νόμος 

τροποποιήθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 272 φορές (126 κατά το 2016, 132 κατά τη 

διάρκεια του 2017, 29 το 2018). Η εφαρμογή της νομοθετικής διάταξης απαιτούσε επίσης τη 

δημιουργία τυποποιημένων εγγράφων διαγωνισμού για όλες τις κατηγορίες έργων, μελετών, 

υπηρεσιών, προμηθειών κ.λπ., η οποία αρχικά ολοκληρώθηκε στις 30.12.2016 αλλά έπρεπε να 

ενημερωθεί αρκετές φορές (τελευταία ενημέρωση για 04/2018) εξαιτίας της ενεργοποίησης του 

Εθνικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημόσιων Προμηθειών. Επιπλέον, μετά από πολλές 

καθυστερήσεις στην εφαρμογή του νόμου 4155/2013 που αφορούσε την ενεργοποίηση του 

Εθνικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημόσιων Προμηθειών, το Σύστημα αυτό ενεργοποιήθηκε 

τελικά για όλους τους τύπους δημοσίων διαγωνισμών στις 20.10.2017 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ006 έχουν συμβασιοποιηθεί 6 ενταγμένες Πράξεις με κωδ ΟΠΣ : 

5000730   5000833   5000857   5002122  5003201 και  5003843 με αποτέλεσμα να ικανοποιείται ο 

ενδιάμεσος στόχος του πλαισίου επίδοσης για τον Άξονα. 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 12 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)  

 

Άξονας Προτεραιότητας 12: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής (με χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ)    

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ).   

Προϋπολογισμός: 15.605.387,00 

Πορεία εφαρμογής: 

Έχουν εξειδικευτεί 11 δράσεις προϋπολογισμού € 14,264 εκ. (91,40 % επί του συνόλου του Άξονα), 

έχουν ενταχθεί 18 πράξεις προϋπολογισμού € 16,209 εκ. (103,89%). Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται 

σε € 2.108 εκ. (13,51%) ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες σε € 1.213 χιλ. (7,77%). 
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Άξονας προτεραιότητας 13 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)  

 

Άξονας Προτεραιότητας 13: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής (με χρηματοδότηση του ΕΚΤ)    

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΚΤ).   

Προϋπολογισμός: 5.375.600,00 

Πορεία εφαρμογής: 

Έχουν εξειδικευτεί 7 δράσεις για το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού και έχουν ενταχθεί 13 

πράξεις προϋπολογισμού € 3,601 εκ. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε € 199 χιλ., ενώ οι επιλέξιμες 

δαπάνες σε € 145,7 χιλ. 

 

 

11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, 

και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 

δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Το έτος 2018 εντάχθηκαν 9 Πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 9, συνολικού Π/Υ 36.178.634,50€ και 

αφορούν κυρίως σε νέες δομές αστέγων ,σ τη δράση για την  Εναρμόνιση   Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής ζωής 2018 - 2019 και στη δράση Εξειδικευμένης εκπαιδευτική υποστήριξη για την 

ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Σχολικών ετών 2018-2019, 2109-

2020, 2020-2021 

Μέχρι και την περίοδο αναφοράς από το Ε.Π. χρηματοδοτείται η λειτουργία 57 Κέντρων Κοινότητας (9 

με παράρτημα Ρομά & 2 με παράρτημα ΚΕΜ), 63 Κοινωνικών Παντοπωλείων, 37 Κοινωνικών 

Φαρμακείων, 22 Δομών παροχής Συσσιτίου, 8 Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, 4 Ξενώνων 

Λειτουργίας Κακοποιημένων Γυναικών, 5 Συμβουλευτικών Κέντρων Κακοποιημένων Γυναικών, 24 

Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, 4 Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, 4 Υπνωτηρίων, 3 

δράσων για την Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών ετών 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021 και 8 δράσεις για την Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελαματικής ζωής & ΑΜΕΑ των 

σχολικών ετών 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Επίσης χρηματοδοτείται η λειτουργία της 

Δομής υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – Social Network. 

Επίσης, στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii του Θεματικού Στόχου 9 που αφορά στην 

κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,  όπως οι Ρομά εξειδικεύτηκαν οι εξής 

δράσεις: 

 Επιδότηση ενοικίου οικογενειών Ρομά συνολικής Δ.Δ. 1.800.000 € 

 Ομάδες βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης συνολικής Δ.Δ. 5.000.000 € 

 Ομάδες Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης συνολικής Δ.Δ. 500.000 € 

 Υποστήριξη για την Απασχόληση και Επιχειρηματική Συμβουλευτική Ρομά συνολικής Δ.Δ. 

500.000 € 

 Πιλοτικό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά του Δήμου Χαλανδρίου συνολικής Δ.Δ. 
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850.000 € 

 

Οι ανωτέρω ενταγμένες Πράξεις αλλά και οι δράσες που έχουν εξειδικευτεί ικανοποιούν τους εξής 

Ειδικούς Στόχους: 

•    Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας και 

υγείας. 

•    Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ) και των Λοιπών Ομάδων 

του Πληθυσμού της Περιφέρειας. 

•    Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για 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 

•    Βελτίωση απασχολησιμότητας και ποιότητας ζωής των ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων μέσω 

της ενίσχυσης των βασικών, κοινωνικών τους δεξιοτήτων 

Τα παραπάνω έργα κατά κύριο λόγο βρίσκονται σε φάση πλήρους λειτουργίας. Οι αρχές που ορίζονται 

στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, της μη διάκρισης, της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες, ενσωματώθηκαν στα 

κριτήρια αξιολόγησης των εν λόγω Πράξεων. Ειδικότερα ενσωματώθηκαν τα κριτήρια «Προαγωγή της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης» και «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας 

των ατόμων με αναπηρία» τα οποία θα έπρεπε να εκπληρώνονται θετικά  (τιμή ΝΑΙ)  για την ένταξη της 

πρότασης στο ΠΕΠ Αττικής. 

 

 

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, που εξασφαλίζει την εναρμόνιση του ΕΠ με τις αρχές της 

Αειφόρου Ανάπτυξης, εφαρμόσθηκε για το πρόγραμμα κατά την κατάρτιση του, παράλληλα και 

συμπληρωματικά με τη εκπόνηση της εκ των προτέρων αξιολόγηση του. Πιο συγκεκριμένα: 

 Εκπονήθηκε η ΣΜΠΕ του ΕΠ 

 Έγινε διαβούλευση της ΣΜΠΕ 

 Η ΣΜΠΕ εγκρίθηκε 

Επίσης διατίθεται υψηλή συγκέντρωση πόρων για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης στους οποίους 

αθροίζονται κυρίως, οι πόροι των Θεματικών Στόχων 4, 5, 6 και 7 που εστιάζονται στην ορθολογική 

διαχείριση των πόρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και στην 

προώθηση των βιώσιμων μεταφορών (με έμφαση στα μέσα σταθερής τροχιάς). Οι παραπάνω Θεματικοί 

Στόχοι συγκεντρώνουν το 42,49% των πόρων του αναθεωρημένου ΕΠ και το 58,74% των πόρων του 

ΕΤΠΑ. 

Συνεπώς, η ενσωμάτωση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης λήφθηκε υπόψη κατά το σχεδιασμό του ΕΠ 

ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020. 

Κατά τις διαδικασίες των δύο διαδοχικών Αναθεωρήσεων του ΕΠ (2017 και 2018) εκτιμήθηκε και 

βεβαιώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία, ότι οι σχετικές τροποποιήσεις δεν προκαλούσαν διαφοροποιήσεις 

ως προς τις επιπτώσεις του προγράμματος στο περιβάλλον, σε σχέση με αυτές που είχαν εκτιμηθεί και 

αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της αρχικής έγκρισης της ΣΜΠΕ του. 
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Η συμμόρφωση του ΕΠ- ATTIKH  με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης επιτυγχάνεται σε όλους τους 

Θεματικούς Στόχους που συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη: 

 Στο Θ.Σ.04 προωθούνται δράσεις για την αποδοτική χρήση πόρων, την επίτευξη χαμηλών 

επιπέδων CO2, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη/διαχείριση κινδύνων κ.α. 

 Στο Θ.Σ.05 Υλοποιούνται δράσεις πρόληψης/διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων, που 

καταδεικνύονται από Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμυρών της χώρας. 

 Στο Θ.Σ.05 Προβλέπονται δράσεις εφαρμογής των σχεδίων Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών, ολοκλήρωσης του Δικτύου Νatura 2000. 

 Στο Θ.Σ.06 έχει εκδοθεί πρόσκληση για διαχείρισης στερεών αποβλήτων με γνώμονα την σε 

εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

 Στο Θ.Σ.06 υλοποιούνται πράξεις για τα ύδατα και τη διαχείριση λυμάτων σε συμμόρφωση με τις 

Οδηγίες 2006/7/ΕΚ, 2000/60/ΕΚ, 2008/56/ΕΚ, 91/271/ΕΟΚ. 

 Στο Θ.Σ.07 Προωθούνται παρεμβάσεις για περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από τη λειτουργία μεταφορικών υποδομών, με στόχο ηπιότερες επιπτώσεις στην 

ατμόσφαιρα, στον θόρυβο και στην κλιματική αλλαγή μέσω της υλοποίησης της επέκτασης του 

δικτύου του ΤΡΑΜ στο Πειραιά.. 

 Στο Θ.Σ.07 Προωθούνται παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ορθολογικότερη διαχείριση 

ενεργειακών πόρων, στη μείωση των επιπτώσεων της οδικής κυκλοφορίας στην υγεία και στη 

βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών. 

Συνολικά στο πλαίσιο του πυλώνα της Βιώσιμης Ανάπτυξης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

εξειδικεύτηκαν Δράσεις με Π/Υ ΔΔ 612 εκατ €  (ποσοστό που ξεπερνά τη της συνολική ΔΔ των αξόνων). 

Εκδόθηκαν Προσκλήσεις συνολικής ΔΔ άνω 521 εκατ. € και στο πλαίσιο αυτών των προσκλήσεων 

εντάχθηκαν Πράξεις Π/Υ συνολικής ΔΔ σχεδόν 482 εκατ. € φτάνοντας σε ποσοστού 96,55%  της 

συνολικής ΔΔ των αξόνων 4,5,6,7. 

    Η πορεία της εξέλιξης μπορεί να αξιολογηθεί έμμεσα από τις εγκεκριμένες δαπάνες που έχουν 

καταχωρηθεί και οι οποίες ανέρχονται σε 106,9 εκατ € που αντιστοιχεί στο 22,2% του ΠΥ ΔΔ των 

ενταγμένων Πράξεων. 

    Η εξέλιξη της ενεργοποίησης των αξόνων προτεραιότητας που συμβάλλουν στην Βιώσιμη Ανάπτυξη 

κρίνεται σχετικά ικανοποιητική λαμβάνοντας υπόψη την καθυστερημένη  ενεργοποίηση του Άξονα 

Προτεραιότητας 04. 

 

 

11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της 

κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της 

κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ) 

Ποσοστό των συνολικών 

πιστώσεων του επιχειρησιακού 

προγράμματος (%) 

04 11.790.271,85 18,75% 

05 84.367.157,80 110,34% 

07 69.502.002,23 51,84% 

Σύνολο 165.659.431,88 17,63% 
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11.5. Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος 

Η αρχή της εταιρικής σχέσης αναφέρεται στη συνεργασία ανάμεσα στις δημόσιες αρχές των κρατών – 

μελών (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), στον ιδιωτικό τομέα και στην κοινωνία των πολιτών. Η 

συνεργασία αυτή βασίζεται στην ουσιαστική συμμετοχή όλων των εταίρων σε όλο τον κύκλο ζωής του 

εκάστοτε προγράμματος (διαβούλευση, προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση), 

διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε κάθε εταίρο, από όποιον τομέα και αν προέρχεται. 

Το κράτος – μέλος καλείται να οργανώσει εταιρική σχέση με: α) τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και 

άλλες δημόσιες αρχές, β) τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και γ) οποιοδήποτε άλλο 

κατάλληλο φορέα που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών (περιβαλλοντικοί εταίροι, ΜΚΟ, φορείς 

αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού).  Η 

εκπροσώπιση όλων των παραπάμω εταίρων και η συμμετοχή τους στην υλοποίηση του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

γίνεται μέσα από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η ΕπΠα του ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 χαρακτηρίζεται από αντιπροσωπευτικότητα των εταίρων στη 

σύνθεσης της. 

Η επιτροπή παρακολούθησης: 

1) παρακολουθεί το ΕΠ και εγκρίνει: την εξειδίκευσή, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των 

πράξεων, τις αναθεωρήσεις, τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης και την τελική έκθεση, το σχέδιο 

αξιολόγησης και κάθε τροποποίησή του 

2) διατυπώνει γνώμη για την τυχόν τροποποίηση των προγραμμάτων, 

3) προχωρεί σε συστάσεις προς την ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, σχετικά με την υλοποίηση του Ε.Π.. Η επιτροπή 

παρακολούθησης καταρτισε και ενέκρινε τον εσωτερικό της κανονισμό (1η Επ.Παρ. (03/07/2015) τον 

οποιο επικαιροποίησε με την 2η Επ. Παρ. (25/10/2017)), προβλέποντας δικαίωμα ψήφου σε κάθε μέλος 

της, εκτός από την Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που λειτουργούν συμβουλευτικά. 

Βασικό μέσο άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών της είναι η διαδικτυακή εφαρμογή 

ΔΙΑΥΛΟΣ, όπου είναι δυνατή η επικοινωνία των μελών σε πραγματικό χρόνο, η υποβολή ερωτημάτων 

και παρατηρήσεων, καθώς και η εξατομικευμένη ενημέρωση μέσω email για κάθε νέα ανάρτηση. Τα 

μέλη της ΕπΠα (με και χωρίς δικαίωμα ψήφου) έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν τις απόψεις τους 

για όλα τα προς έγκριση κείμενα (εξειδίκευση, κριτήρια επιλογής πράξεων, ετήσιες εκθέσεις και τελική 

έκθεση του ΕΠ, προτάσεις αναθεώρησης του ΕΠ συμπεριλαμβανομένου του πλαίσιο επίδοσης του ΕΠ, 

κ.α.) καθώς και να ενημερώνονται για άλλα θέματα (π.χ. αξιολόγηση του ΕΠ, τις δράσεις Πληροφόρησης 

Επικοινωνίας, κα.). Οι αποφάσεις γραπτής διαδικασίας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 

που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Με τα ανωτέρω μέτρα αυξάνεται η παραγωγική συμμετοχή των μελών της ΕπΠα στην εφαρμογή του ΕΠ, 

με αντίστοιχη θετική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υλοποιούμενων 

παρεμβάσεων και στην επίτευξη των στόχων. 

Η κύρια συμμετοχή των μερών όσον αναφορά την παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος 

έγινε κατά την 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που έλαβε χώρα την Τρίτη 6 

Νοεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Royall Olympic . Τις συνεδριάσεις παρακολούθησαν πάνω από 

εκπρόσωποι φορέων της αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού, στελέχη των νεοσύστατων  Ενδιάμεσων 
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Φορέων Διαχείρισης των ΟΧΕ της Αττικής, μέλη συλλογικών φορέων και κλαδικών επιμελητηρίων. 

Επίσης τα μέρη συμμετείχαν στις δέκα (10 )Γραπτές Διαδικασίες που έγιναν μέσα στο έτος 2018, (18η 

έως 27η) μέσω της εφαρμογής ΔΙΑΥΛΟΣ. 
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12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 

1303/2013 

12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα 

πορίσματα των αξιολογήσεων 

Α. Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας του ΕΠ «Αττική» 2014-2020 κατά 

τα προηγούμενα έτη 

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολογήσεων του ΕΠ «Αττική» 2014-2020 (2η 

Συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠ στις 25.10.2016), ολοκληρώθηκε στις 18.05.2018 η 1η 

Αξιολόγηση του ΕΠ με τίτλο: «Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας του ΕΠ 

«Αττική» 2014-2020 κατά τα προηγούμενα έτη». 

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη αφενός στοιχεία για τις 

χρηματοροές και τους δείκτες του ΕΠ, τα οποία αντλήθηκαν από το ΟΠΣ στις 20.11.2017, και αφετέρου 

δευτερογενή στοιχεία παρακολούθησης των πράξεων τα οποία δόθηκαν στον Αξιολογητή από τη ΔΑ. 

Το αντικείμενο της Αξιολόγησης επικεντρώθηκε στα ακόλουθα σημεία: 

 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των έργων του ΕΠ, 

 Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των  έργων του ΕΠ, 

 Αξιολόγηση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης του ΕΠ, 

Τα βασικά συμπεράσματα/αποτελέσματα συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: 

 Αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. το ΕΠ εμφανίζει τις καλύτερες επιδόσεις (προσκλήσεις – 

εντάξεις – υλοποίηση δεικτών) στους Άξονες 02, 05, 06, 07 και 09. 

Οι υπόλοιποι Άξονες του Προγράμματος εμφανίζουν περιορισμένη έως πολύ σημαντική υστέρηση, που 

στις περισσότερες περιπτώσεις απορρέει / σχετίζεται με καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση θεσμικών 

διαδικασιών (π.χ. πλήρη εφαρμογή του Ν. 4412/2016, ορισμοί ΕΦΔ, λειτουργία ΠΣΚΕ, ΕΣΔΕΚ, κ.λπ.). 

Σε ό,τι αφορά στην επίτευξη των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης, αυτή (κατά τη διάρκεια της 

Αξιολόγησης) είχε ήδη διασφαλιστεί για τους Άξονες Προτεραιότητας 02, 05, 07 και 09. Για τους Άξονες 

01, 06, 10, 11 προέκυψε ότι με κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες η επίτευξη των οροσήμων του 

Πλαισίου Επίδοσης ήταν εφικτή ενώ επισφαλής χαρακτηρίστηκε η επίτευξη των οροσήμων για τους 

Άξονες 03, 04 και 08. 

Επισημαίνεται ότι, λόγω της μεθοδολογίας με την οποία κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 

γίνεται η καταγραφή της επίτευξης των δεικτών για τα έργα του ΕΤΠΑ (ολοκληρωμένα έργα), η 

αξιολόγηση των δεικτών δεν βασίστηκε μόνο στα καταχωρημένα στοιχεία του ΟΠΣ αλλά έλαβε υπόψη 

και τις τιμές στόχου που δηλώθηκαν από τους Δικαιούχους στα Τεχνικά Δελτία των έργων (οι οποίες 

εκφράζουν ουσιαστικά την εκτίμηση του ίδιου του δικαιούχου για την επίτευξη του φυσικού στόχου).  

 Σε ό,τι αφορά στην αποδοτικότητα του ΕΠ, αξιολογώντας την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων 

έργων προέκυψε ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί προγραμματικά σε επίπεδο φυσικής υλοποίησης 

(δείκτες εκροών) σε γενικές γραμμές επιτυγχάνονται με το αρχικά εκτιμώμενο μοναδιαίο κόστος. 

 Σε ό,τι αφορά την λογική της παρέμβασης του αρχικού σχεδιασμού του ΕΠ, προέκυψε ότι δεν 
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χρήζει σημαντικών αλλαγών καθώς οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της στρατηγικής του 

Προγράμματος εξακολουθούν να είναι επίκαιρες και σε υψηλή συνάφεια με τις ανάγκες της 

Περιφέρειας. 

Επισημάνθηκε, ωστόσο, η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδότηση κάποιων δράσεων (π.χ. 

υποδομές έρευνας, στερεά απόβλητα, υποδομές υγείας) καθώς και η ανάγκη για προσθήκη μιας νέας 

επενδυτικής προτεραιότητας στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 07, με στόχο την επέκταση του 

δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια. 

  

Τα αποτελέσματα αυτής της 1ης Αξιολόγησης, που επικεντρώθηκε στην πορεία εφαρμογής του ΕΠ κατά 

τα πρώτα 3 χρόνια, αποτέλεσαν μια τις βασικές εισροές δεδομένων κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ που 

πραγματοποιήθηκε εντός του 2018. 

  

Β Αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο ΕΠ ΑΝΑΔ 

ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ 

Σκοπός του έργου ήταν η παροχή στην Αναθέτουσα Αρχή (ΕΥΔΑΝΑΔΕΔΒΜ) και στους αρμόδιους 

φορείς λήψης αποφάσεων (Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Παιδείας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 

ΑΝΑΔΕΔΒΜ κ.λπ.) των κατάλληλων πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με μια σειρά 

θεμάτων που άπτονται του σχεδιασμού, της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων των δράσεων 

εναρμόνισης για τις υπό εξέταση περιόδους (2014-15, 2015-16 και 2016-17). 

Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε από τον ανάδοχο τον Αύγουστο του 2018 

(http://www.epanad.gov.gr/). 

Την περίοδο 2016-2017, κατόπιν συνεργασίας των συναρμόδιων Υπουργείων προωθήθηκαν σημαντικές 

καινοτομίες ως προς τον σχεδιασμό και υλοποίηση της δράσης. 

Με την αλλαγή της στόχευσης της δράσης που έλαβε χώρα στον κύκλο 2015-2016 και συνεχίστηκε και 

στον κύκλο 2016-2017, επιχειρήθηκε η ενίσχυση της θέσης των άνεργων γυναικών στην αγορά εργασίας, 

το ποσοστό των οποίων παρέμενε σταθερά άνω του 30% καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο εφαρμογής 

της δράσης. 

Από τους ερωτώμενους ωφελούμενους, το 61% των ωφελούμενων συμφωνεί με την αλλαγή της 

στόχευσης της δράσης υπέρ των ανέργων, ενώ από αυτούς το 90% των ανέργων τάσσονται υπέρ αυτής 

της αλλαγής. Οι εργαζόμενοι αντίστοιχα που τάσσονται υπέρ της αλλαγής ανέρχονται στο εντυπωσιακά 

χαμηλότερο ποσοστό του 40%. 

Αναφορικά με την αξιολόγηση της αλλαγής του συστήματος τοποθέτησης παιδιών (σύστημα Voucher), 

το 60,8% των ερωτούμενων συμφώνησε με τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογή της δομής (παιδικό σταθμό, 

ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην οποία επιθυμούσαν να εγγράψουν το παιδί τους. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, τα σημαντικότερα προβλήματα  αφορούν κυρίως: 

 Την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής από πλευράς ωφελούμενων 

 Την διαδικασία τοποθέτηση των παιδιών στις δομές (αφορά κατά βάση τους ωφελούμενους και σε 



 

EL 222  EL 

μικρότερο βαθμό τις δομές) 

Σε σχέση με τη διαδικασία τοποθέτησης των παιδιών τα προβλήματα εντοπίστηκαν: 

 στην ανάγκη συστηματικής αναζήτησης δομής έως την εύρεση διαθέσιμης θέσης 

 στην αποστολή του παιδιού σε δομή που δεν ήταν στις πρώτες επιλογές επειδή δεν υπήρχαν αλλού 

θέσεις 

 στην επιβάρυνση με κόστος μετακίνησης επειδή οι δομές που ήταν κοντά  δεν είχαν διαθέσιμες 

θέσεις. 

Σε σχέση με τη μέτρηση της συμβολής της δράσης στη βιωσιμότητα των δομών παροχής υπηρεσιών 

φροντίδας και φύλαξης παιδιών: 

 το 84,1% των φορέων πιστεύει ότι η συμμετοχή του στη δράση της Εναρμόνισης βελτίωσε τις 

συνθήκες ενίσχυσης της βιωσιμότητάς του 

 το 81,6% αναφέρει πως η συμμετοχή του στη δράση βελτίωσε τη φήμη του φορέα του στους 

γονείς και γενικότερα την εικόνα του 

 το 75,3% αναφέρει πως η συμμετοχή του στη δράση οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης των 

υπηρεσιών που παρείχε «προσελκύοντας νέους πελάτες». 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά, ανά περίοδο παρέμβασης, των ανέργων που 

ωφελήθηκαν στην εύρεση εργασίας από την υλοποίηση της δράσης: 

  

Γ. Επόμενα βήματα 

Εντός του 2019 έχουν ήδη ολοκληρωθεί: 

(α)   η διενέργεια της Έρευνας Κοινού (03/2019), αναφορικά με τις δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας 

του ΕΠ που έχουν ήδη υλοποιηθεί, και 

(β)   η Αξιολόγηση της Δράσης των Κέντρων Κοινότητας (05/2019). 

Επιπλέον, οι οριζόντιες Αξιολογήσεις που αφορούν το Δίκτυο Δομών για την Αντιμετώπιση της Βίας 

κατά των Γυναικών και την Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για μαθητές με αναπηρία ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βρίσκονται σε εξέλιξη υπό την εποπτεία της ΕΥΣΕΚΤ. 

Από την πλευρά της ΔΑ πρόκειται να δρομολογηθεί, αντίστοιχα, η Αξιολόγηση της Δράσης που αφορά 

στις Κοινωνικές Δομές. 
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Κατάσταση Ονομασία Ταμείο Έτος οριστικοποίησης της αξιολόγησης Τύπος αξιολόγησης Θεματικός στόχος Θέμα Πορίσματα (σε περίπτωση εκτέλεσης) Παρακολούθηση (σε περίπτωση εκτέλεσης) 
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12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που 

εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας 

Η ΕΥΔ του ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής στα έτη 2017, 2018 αξιοποίησε διάφορες μεθόδους και μέσα 

επικοινωνίας, από αυτά που περιγράφονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ, για να 

προβάλλει τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις του Προγράμματος. 

Τα πιο σημαντικά από αυτά τα μέσα / μεθόδους αναλύονται παρακάτω: 

12.2.1 Ιστοσελίδα (www.pepattikis.gr)  

Η ιστοσελίδα του Προγράμματος λειτουργεί υπό την εποπτεία του γραφείου ΟΠΣ της ΕΥΔΕΠ και 

παρέχει ευρεία και συνεχή ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο (δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους, 

πολλαπλασιαστές ενημέρωσης, ευρύ κοινό, κ.ο.κ.) για τις δράσεις και τα έργα του ΕΠ. 

Εντός του 2017, η ιστοσελίδα του ΠΕΠ Αττικής είχε κατά μέσο όρο: 1.900 επισκέψεις/μήνα (visitors) 

και 7.250 επισκέψεις σελίδων/μήνα (pageviews/μήνα). Αντίστοιχα, το 2018 η ιστοσελίδα του ΠΕΠ 

Αττικής είχε κατά μέσο όρο: 2.100 επισκέψεις/μήνα (visitors) και 7.400 επισκέψεις σελίδων/μήνα 

(pageviews/μήνα). 

12.2.2 Εκδηλώσεις  

Το 2017 η ΕΥΔ ΕΠ του ΠΕΠ Αττικής διοργάνωσε ή/και συμμετείχε στις ακόλουθες εκδηλώσεις: 

 Στις 06.04.2017 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα: “Η Εφαρμογή των Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής” στο Ίδρυμα 

Μιχάλης Κακογιάννης. Στόχος της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων της 

Πρόσκλησης του ΠΕΠ Αττικής για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), για το περιεχόμενο και τη διαδικασία αξιολόγησης αυτής, 

προκειμένου να υποβοηθηθούν στην υποβολή των προτάσεων τους. 

Ο αριθμός των προσκεκλημένων της εκδήλωσης ανήλθε σε 200 φορείς και σε αυτή συμμετείχαν 85. 

 Στις 26.05.2017 το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 συμμετείχε για πρώτη φορά στην καμπάνια 

ενημέρωσης «Europe in my Region/ Η Ευρώπη στην περιοχή μου», προβάλλοντας το Εθνικό 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), που αποτελεί ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά / 

εμβληματικά έργα πολιτισμού που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ Αττικής κατά την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013. Η εκδήλωση αφορούσε στη δωρεάν επίσκεψη στο χώρο του 

Μουσείου, το οποίο φιλοξενούσε εκείνη την περίοδο την έκθεση documenta 14. 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην εκδήλωση ανήλθε 1.366 επισκέπτες. 

 Στις 16.06.2017 στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα: 

Κοινωνία - Ανάπτυξη - Καινοτομία»,  διοργανώθηκε ΗΗΗμερίδα με θέμα: «Η Αττική 

Επιχειρεί» στο Μουσείο της Ακρόπολης. 

Ο αριθμός των προσκεκλημένων της εκδήλωσης ανήλθε σε 600 φορείς και σε αυτή συμμετείχαν 220 

άτομα. 

 Στις 29.11.2017 πραγματοποιήθηκε η 3η Συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης του ΠΕΠ 

Αττικής 2014-2020, με στόχο την ενημέρωση τόσο των μελών της Επιτροπής όσο και των λοιπών 

ενδιαφερόμενων για την πορεία ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΠΕΠ Αττικής. 
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Ο αριθμός των προσκεκλημένων της εκδήλωσης ανήλθε σε 450 φορείς και σε αυτή συμμετείχαν 194 

άτομα. 

Αντίστοιχα, το 2018 η ΕΥΔ ΕΠ του ΠΕΠ Αττικής διοργάνωσε ή/και συμμετείχε στις ακόλουθες 

εκδηλώσεις: 

 Στις 20-21.02.2018 πραγματοποιήθηκε Διημερίδα με θέμα: “Λειτουργία Κέντρων Κοινότητας 

της Περιφέρειας Αττικής”, στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών και των υπευθύνων των 

Κέντρων Κοινότητας που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής. 

Ο αριθμός των προσκεκλημένων της εκδήλωσης ανήλθε σε 120 φορείς/δομές και σε αυτή συμμετείχαν 

88. 

 Στις 06.07.2018 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα: “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Υποδομών Λυμάτων για τους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας της Περιφέρειας Αττικής”, στη 

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η 

παρουσίαση της τελικής πρότασης όσον αφορά στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την 

Αττική. 

Ο αριθμός των προσκεκλημένων της εκδήλωσης ανήλθε σε 250 φορείς και σε αυτή συμμετείχαν 87. 

 Στις 10.07.2018 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα: “Προκλήσεις και προοπτικές των 

συνεπειών της κλιματικής αλλαγής”, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η εκδήλωση είχε ως 

αντικείμενο το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και το πώς αυτό επηρεάζει το περιβάλλον και 

την καθημερινότητα των πολιτών. 

Ο αριθμός των προσκεκλημένων της εκδήλωσης ανήλθε σε 700 φορείς και σε αυτή συμμετείχαν 200 

άτομα. 

 Στις 06.11.2018 πραγματοποιήθηκε η 4η Συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης του ΠΕΠ 

Αττικής 2014-2020, με στόχο την ενημέρωση τόσο των μελών της Επιτροπής όσο και των λοιπών 

ενδιαφερόμενων για την πορεία ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΠΕΠ Αττικής. 

Ο αριθμός των προσκεκλημένων της εκδήλωσης ανήλθε σε 500 φορείς και σε αυτή συμμετείχαν 295 

άτομα. 

 Τον Σεπτέμβριο του 2018 η ΕΥΔ της Περιφέρειας Αττικής συμμετείχε στο περίπτερο της 

Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), προβάλλοντας 

με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό τα έργα και τις δράσεις του ΕΠ «Αττική» 2014-2020. 

12.2.3 Newsletters 

Από τον Οκτώβριο του 2017 έως και τον Οκτώβριο του 2018 η ΕΥΔΕΠ εξέδωσε εννέα (9) 

ηλεκτρονικά Newsletters, που περιελάμβαναν μικρές παρουσιάσεις και φωτογραφικό υλικό από 

ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, συνεντεύξεις και πληροφορίες αναφορικά με τον 

επικείμενο προγραμματισμό του ΕΠ. 

12.2.4 Σεμινάρια 

Κατά το 2018 η ΕΥΔ ΕΠ του ΠΕΠ Αττικής διοργάνωσε ή συμμετείχε στα ακόλουθα σεμινάρια: 

 19.01.2018: Η ΕΥΔΕΠ διοργάνωσε με συνεργασία με την ΕΥΔ ΟΠΣ Σεμινάριο εκπαίδευσης για 
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τη λειτουργία του ΟΠΣ των στελεχών των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης των εγκεκριμένων 

Στρατηγικών ΟΧΕ/ΒΑΑ του ΕΠ. Σε αυτό συμμετείχαν 26 στελέχη από τους ΕΦΔ. 

 16.11.2018: Η ΕΥΔΕΠ συμμετείχε στο Σεμινάριο Επικοινωνίας που διοργάνωσε στην Αθήνα η 

ΕΕ με τίτλο: «Αποτελεσματική Επικοινωνία της Πολιτικής Συνοχής στην Ελλάδα». Σε αυτό 

συμμετείχαν οι υπεύθυνοι δημοσιότητας του ΕΠ. 

 19.01.2018: Υλοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΥΔΕΠ από την ΕΥΣΣΑ Σεμινάριο για τους Δείκτες 

του ΕΤΠΑ/ΤΣ. Σε αυτό συμμετείχαν 20 στελέχη της ΕΥΔΕΠ. 

12.2.4 Λοιπές προωθητικές ενέργειες 

Τον Σεπτέμβριο του 2017 η ΕΥΔΕΠ προετοίμασε, απέστειλε στους Δικαιούχους του ΕΠ (181 φορείς) και 

ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ΕΠ έναν Πρακτικό Οδηγό Πληροφόρησης & Επικοινωνίας για τους 

Δικαιούχους του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, με συνοπτικές και ξεκάθαρες κατευθύνσεις για τα θέματα της 

προβολής των συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και πρότυπα πινακίδων για τα έργα του ΕΤΠΑ/ΤΣ. 

Στο πλαίσιο της 3ης & 4ης Συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 

προετοιμάστηκε και προβλήθηκε ένα ιδιαίτερα αξιόλογο οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο, infographics) 

αναφορικά με εμβληματικά έργα και δράσεις που υλοποιούνται με τους πόρους του ΠΕΠ, όπως: 

Στρατηγικές ΟΧΕ/ΒΑΑ, έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων και στερεών απορριμμάτων, e-ticket & 

τηλεματική, υποδομές κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΣΥΔ, κ.λπ.), δράσεις 

σύγχρονου πολιτισμού, Social Network, κ.ο.κ. 

Τέλος, η ΕΥΔΕΠ Αττικής από το 2017 έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται πιο εντατικά και στο πεδίο των 

social media μέσω των λογαριασμών που διατηρεί και διαχειρίζεται στο facebook και το twitter. Έως 

σήμερα ο λογαριασμός στο facebook έχει 833 followers και ο αντίστοιχος στο twitter 134. 
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13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2016 (ΒΛ. ΣΗΜΕΊΟ 9 ΠΑΡΑΠΆΝΩ).  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2017] ΕΠΙΛΟΓΉ: ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ 
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14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ 

ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΔΕΎΤΕΡΟ ΕΔΆΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΊΑ Α), 

Β), Γ), Δ) Ζ) ΚΑΙ Η) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, 

περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και 

μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του 

επιχειρησιακού προγράμματος. 

 

Καθώς στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν ονοματίζεται συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες 

περιοχές οι ΟΧΕ οι ΟΧΕ προέκυψαν μετά από ανοικτή πρόσκληση και συγκριτική αξιολόγηση. Το 

γεγονός αυτό οδήγησε και σε σημαντική καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των ΟΧΕ καθώς οι αποφάσεις 

εκχώρησης εκδόθηκαν μόλις στις αρχές του 2018. 

Αξιοποιούνται πόροι από όλους σχεδόν τους Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ Αττικής καθώς και από τα 

δύο Ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). 

ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων  

Ο συνολικός π/υ της εκχώρησης ξεπερνάει τα € 85 εκ., ενώ μέχρι 31/12/2018 έχει εξειδικευτεί το 62% 

του εγκεκριμένου π/υ, έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους €34 εκ.(38% του εγκεκριμένου π/υ) και έχουν 

πραγματοποιηθεί εντάξεις ύψους € 13 εκ. (15% του εγκεκριμένου π/υ).  Η προτεινόμενη στρατηγική 

επιδιώκει να καταστήσει την Αθήνα έναν ελκυστικό προορισμό τόσο για κατοίκους και επισκέπτες, μέσα 

από την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής ώστε να επιλέξουν οι πολίτες την Αθήνα ως έναν τόπο κατοικίας 

που να τους προσφέρει πλεονεκτήματα, καθώς και μέσα από την αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου και 

ανάδυση ευκαιριών για προσωπική έκφραση και συλλογική δημιουργία. Επίσης δίνεται έμφαση στη 

διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών, ώστε να γίνει η Αθήνα πόλος έλξης επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και καινοτόμων νεοφυών πρωτοβουλιών. Αξιοποιούνται πόροι από όλους σχεδόν τους 

Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ Αττικής καθώς και από τα δύο Ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). 

ΒΑΑ Δ. Πειραιά 

Ο συνολικός π/υ της εκχώρησης ξεπερνάει τα € 80 εκ., ενώ μέχρι σήμερα έχει εξειδικευτεί το 64% του 

εγκεκριμένου π/υ, έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους €4,3 εκ.(5,38% του εγκεκριμένου π/υ) και δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί εντάξεις.   Κύρια επιδίωξή της είναι η αλλαγή της φυσιογνωμίας της πόλης και η 

ανάδειξη του Πειραιά ως επιχειρηματικού, τουριστικού, πολιτιστικού, ναυτιλιακού και εμπορικού 

προορισμού διεθνούς αναγνωσιμότητας και εμβέλειας, με περιβαλλοντική και κοινωνική προστιθέμενη 

αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες, μέσω της αξιοποίησης πόρων από όλους 

σχεδόν τους Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ Αττικής καθώς και από τα δύο Ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). 

ΒΑΑ Δυτ Αθήνας 

Ο συνολικός π/υ της εκχώρησης ξεπερνάει τα € 58 εκ., ενώ μέχρι σήμερα έχει εξειδικευτεί το 58% του 

εγκεκριμένου π/υ, έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους €15,2 εκ.(26% του εγκεκριμένου π/υ) και έχουν 

πραγματοποιηθεί εντάξεις ύψους € 220.000. (0,33% του εγκεκριμένου π/υ). Επιδίωξη της εν λόγω 

στρατηγικής είναι αφενός η αστική και περιβαλλοντική αναζωογόνηση και αφετέρου η προσέλκυση νέων 

και νεοφυών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ροών με απώτερο στόχο την ενίσχυση του 

«μητροπολιτικού» χαρακτήρα της περιοχής και την αποκατάσταση της ισόρροπης ανάπτυξης στην 

Περιφέρεια Αττικής, μέσω της αξιοποίησης πόρων από όλους σχεδόν τους Άξονες Προτεραιότητας του 

ΠΕΠ Αττικής καθώς και από τα δύο Ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). 

ΒΑΑ ΣυΔΝΑ (Σύνδεσμος Δ. Ν. Αττικής) 
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Ο συνολικός π/υ της εκχώρησης ξεπερνάει τα € 35 εκ. Ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα έχει εξειδικευτεί το 22% 

του εγκεκριμένου π/υ. Δεν έχουν εκδοθεί προσκλήσεις.  Η στρατηγική των τριών Δήμων (Καλλιθέας, Π. 

Φαλήρου & Αλίμου) του νότιου τομέα επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δικτύου δραστηριοτήτων με 

επίκεντρο τους τομείς τουρισμού – πολιτισμού και στόχο την μέγιστη δυνατή διάχυση των ωφελειών που 

προκύπτουν από τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, που συνιστά πόλο εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, 

συνδυαστικά με τον Φαληρικό Όρμο, μέσω της αξιοποίησης πόρων από όλους σχεδόν τους Άξονες 

Προτεραιότητας του ΠΕΠ Αττικής καθώς και από τα δύο Ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). 

 

 

14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους 

μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία 

 

Κατά το έτος αναφοράς 2018, για την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας των Διαχειριστικών Αρχών 

και των δικαιούχων έλαβαν χώρα οι παρακάτω ενέργειες : 

1. Από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), πραγματοποιήθηκαν 9 

κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλο: «ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» 

2. Η ΕΥ ΟΠΣ το φθινόπωρο του 2018 οργάνωσε 6 παρουσιάσεις για τις ΔΑ σχετικά με το σύστημα 

«ΠΡΑΞΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 – 2020» με τα παρακάτω  θέματα: 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (Αξιολόγηση Προόδου, Αποφάσεις Απόρριψης, Ολοκλήρωσης, 

Ανάκλησης) 

 ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ (Συστάσεις, Διορθώσεις, Κατ’ αποκοπή Διορθώσεις, 

Δειγματοληψία) 

 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Ηλεκτρονικός Φάκελος Έργου, Επικοινωνία, Ειδοποιήσεις, κ.λ.π.) 

3. Η ΜΟΔ Α.Ε. υποστήριξε τους δικαιούχους και την ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ μέσω : 

3.1 Οργάνωσης Εκπαιδεύσεων: 

Οργανώθηκαν εκπαιδευτικού κύκλοι, με εισηγητές κατά κύριο λόγο από την ΕΑΣ, την ΕΑΔΗΣΥ κλπ: 

Α. Παραδοσιακή εκπαίδευση  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ Ε.Υ. ΕΣΠΑ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2018    

ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ   ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ                 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

3                                       Δημόσιες συμβάσει         Στελέχη ΕΥ 

ΕΣΠΑ                            Αθήνα                         90 

1                                       Κρατικές 

Ενισχύσεις        ΕΦΕΠΑΕ                                        Αθήνα                         15 

1                                        ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020       ΟΧΕ ΒΑΑ ΕΥΔ ΕΠ Περ. 

Αττικής      Αθήνα                         36 

  

Β. Εικονικές τάξεις   
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Πραγματοποιήθηκαν 8 εικονικές τάξεις με πάνω από 160 συμμετέχοντες με τα παρακάτω θέματα: 

·         Αξιολόγηση προσωπικού (για στελ ΕΥ) 

·         Έργα διαχείρισης λυμάτων (για Δικαιούχους) 

·         Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων αφαλάτωσης (για Δικ) 

·         Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό (για Δικ) 

  

Γ. Ασύγχρονη  τηλεκπαίδευση:  

Το 2018 έγιναν περίπου 1500 εγγραφές σε ασύγχρονα μαθήματα, εκ των οποίων οι 1100 εγγραφές έγιναν 

από στελέχη των ΕΥ και 400 από Δικαιούχους. 

Τα μαθήματα που έχουν διατεθεί αφορούν στα εξής: ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΠΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

3.2 Παροχής Τεχνικής Υποστήριξης 

Η ΜΟΔ παρείχε συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στους ΕΦΔ των ΟΧΕ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

4. ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (συμμετοχή στελεχών της σε εκπαιδεύσεις) 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ E-PDE, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4- ημερίδες συμμετοχή 10 στελεχών 

 ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ ημερίδα με 

συμμετοχή 1 στελ. 

 ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΟΑΣΑ), ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ημερίδα 

συμ. 1 στελ 

 ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗ συμ. 9 στελ. 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ - 2 στελέχη 

 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 2 στελέχη 

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΙΝΕΠ ΕΚΔΔΑ 5 ημέρες - 2 στελέχη 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΟΠΣ 2014-2020, ΕΥΟΠΣ 6-στελ. 

 Developing Skills & knowledge in Counterfactual Impact Evaluation (CIE) in ESF actions, CRIE, 

DG EMPL EUROPEAN COMMISION- 2 στελ. 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020, ΕΥΣΑΑ - 7 στελ. 

 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΕΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ, ΙΝΕΠ ΕΚΔΔΑ - 1 στελ. 

 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΥΘΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 2 

στελέχη 

 «ΠΑΡ/ΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ/ ΕΠΑΛ/ΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ », ΥΠ ΟΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΝ 2- στελ. 

 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 4 στελ. 

 

 

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων 
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14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για 

τις θαλάσσιες λεκάνες 

 

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ειδικότερα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 όσον 

αφορά το «Περιεχόμενο των προγραμμάτων», στο άρθρο 96 παράγραφος 3 στοιχείο ε) όσον αφορά το 

«Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου 

Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», στο άρθρο 111 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 

στοιχείο δ) όσον αφορά τις «Εκθέσεις υλοποίησης του στόχου "Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση"», καθώς και στο παράρτημα 1 σημείο 7.3 όσον αφορά τη «Συμβολή των κανονικών 

προγραμμάτων στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες», 

αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις στρατηγικές για τις 

θαλάσσιες λεκάνες: 

 

 

 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP) 

  Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS) 
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14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά 

περίπτωση 

 

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμούτης Περιφέρειας Αττικής, δημιουργήθηκε η Δομή 

SocialNetworkΑττική με Δικαιούχο το ΠΤΑ Αττικής. Η Δομή αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα 

συντονισμού της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (Άξονας 4), για τον συντονισμό, την 

παρακολούθηση, αξιολόγηση κι εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, συμμετέχοντας στην υλοποίησή και 

τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της, µε βάση τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Επίσης παρέχει 

το πλαίσιο διοικητικής, τεχνικής και επιχειρησιακής οργάνωσης, διαμορφωμένο κατάλληλα (σε χωρική 

εμβέλεια, πόρους και μέσα) ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες κάθε θεσμικής απαίτησης που 

αφορά στα πεδία παρέμβασης. 

Η Δομή συνεισφέρει άμεσα στην υποστήριξη του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δράσεων δια του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης 

δίδοντας βάρος στη πρόληψη του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού. Ενδεικτικά, έχουν 

υλοποιηθεί οι εξής ενέργειες: 

 Άμεση υποστήριξη του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για τη λειτουργία του κοινωνικού 

φαρμακείου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018. 

 Άμεση υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων κοινωνικών Δομών καθώς και υπηρεσιών του 

Δήμου Μαραθώνος μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018. 

 Άμεση παρέμβαση – λειτουργία Δομής Διοικητικής Υποστήριξης στον οικισμό Μάτι μετά τις 

καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018. 

 Άμεση παρέμβαση – λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης για τους Δήμους Μαραθώνος και Ραφήνας 

– Πικερμίου σε συνεργασία – σύμπραξη με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Επίσης, όπως και σε όλη τη χώρα έτσι και στην Περιφέρεια Αττικής σημαντική κοινωνική καινοτομία 

αποτελεί η δημιουργία και λειτουργία των Κέντρων Κοονότητας. Από το ΕΠ Αττικής χρηματοδοτείται η 

λειτουργία 57 Κέντρων Κοινότητας (9 με παράρτημα Ρομά & 2 με παράρτημα ΚΕΜ). Ο στόχος των 

κέντρων κοινότητας είναι η παροχή υπηρεσιών όπως, υποδοχή - ενημέρωση - υποστήριξη, συνεργασία με 

υπηρεσίες και δομές (παραπομπές κτλ), παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης. Ωφελούμενοι των δομών 

είναι πολίτες που διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης (κατά προτεραιότητα άτομα που διαβιούν σε 

συνθήκες φτώχειας, ωφελούμενοι ΕΕΕ, μετανάστες, ΑμεΑ κ.α.).  

 

 

14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 

γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 

αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική 

μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια 

ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων 

 

Στην Περιφέρεια Αττικής, η χωρική προσέγγιση βασίζεται στην προώθηση των αρχών της Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης για το σύνολο της Λειτουργικής Αστικής Περιοχής, που είναι ευρύτερη των 

διοικητικών ορίων μεμονωμένων Δήμων Αθήνας – Πειραιά. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

στην περιφέρεια ανέδειξε την ύπαρξη δύο τύπων αστικών περιοχών, με διακριτά χαρακτηριστικά. Τις 

υποβαθμισμένες περιοχές και τις περιοχές οι οποίες εμφανίζουν  μία αναπτυξιακή δυναμική. Κάθε τύπος 

περιοχής αντιμετωπίζει διακριτές χωροταξικές, οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές 

προκλήσεις και αποτελεί πεδίο άσκησης της πολιτικής του ΕΠ Αττικής 2014-2020, μέσω των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.  

Επίσης πέρα από τη γεωγραφική εστίαση στο πλαίσιο των ΟΧΕ, η Περιφερειακή Στρατηγική για την 

Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας έχει εστιάσει στις περιοχές εκείνες της Αττικής 
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που αναδεικνύονται πιο έντονα τα φαινόμενα της φτώχειας και της έλλειψης βασικών αγαθών.  

Η εξέλιξη της εφαρμογής των Δράσεων για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την 

κοινωνική συνοχή μέχρι το τέλος του 2018 έχει ως εξής. 

 57 Κέντρα Κοινότητας(9 με παράρτημα Ρομά & 2 με παράρτημα ΚΕΜ): Η συνολική ΔΔ των 

εντάξεων  των Κ.Κ. ανέρχεται σε 13.321.358,69 € με τις συν. δαπάνες να φτάνουν σε 

3.035.561,83 €, σε ποσοστό επί των εντάξεων 22,79%. 

 69 Πράξεις ΔΠΒΑ (63 Κοινωνικών Παντοπωλείων, 37 Κοινωνικών Φαρμακείων, 22 Δομών 

παροχής Συσσιτίου): Η συν. ΔΔ των εντάξεων των πράξεων  ανέρχεται σε 20.216.511,43 € με τις 

συν. δαπάνες να φτάνουν σε 396.331,17 €, σε ποσοστό επί των εντάξεων 0,2 %. 

 8 Πράξεις Δομών αστέγων (4 Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, 4 Υπνωτηρίων): Η συν. ΔΔ 

των εντάξεων των πράξεων των Δομών ανέρχεται σε 5.547.620 € με τις συν. δαπάνες να φτάνουν 

σε 1.376.055,86 €, σε ποσοστό επί των εντάξεων 24,80%. 

 24 ΚΔΗΦ: Η συν. ΔΔ των εντάξεων των πράξεων  ανέρχεται σε 22.466.400€ με τις συν δαπάνες 

να φτάνουν σε 8.582.200 €, σε ποσοστό επί των εντάξεων 37,70%. 

 8 ΚΗΦΗ: Η συν. ΔΔ των εντάξεων των πράξεων ανέρχεται σε 2.218.995,04€ με τις συν. δαπάνες 

να φτάνουν σε 1.438.586,64 €, σε ποσοστό επί των εντάξεων 64,83%. 

 8 Πράξεις για την Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματική Ζωής: Μέχρι τις 

31/12/2018 οι συνολικές δαπάνες που αφορούν την εν λόγω  δράση ανέρχονται σε 48.208.863,19 

€. 

 3 Πράξεις Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης μαθητών ΑΜΕΑ : Μέχρι τις 

31/12/2018 η συν.ΔΔ της Δράσης ανέρχεται σε 14.267.045,50€ με τις συν.δαπάνες να φτάνουν σε 

5.736.773,16 €, σε ποσοστό επι των εντάξεων 25,20%. 

 4 Πράξεις Ξενώνων φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών: Μέχρι τις 31/12/2018 η συν. ΔΔ των 

πράξεων των δομών ανέρχεται σε 3.249.997,04€ με τις συν. δαπάνες να φτάνουν σε 1.282.857,20 

€, σε ποσοστό επί των εντάξεων 39,47%. 

 5 Πράξεις Συμβουλευτικών κέντρων γυναικών: Μέχρι τις 31/12/2018 η συν. ΔΔ των πράξεων 

ανέρχεται σε 4.075.706,89€ με τις συν δαπάνες να φτάνουν σε 683.697,62 €, σε ποσοστό επί των 

εντάξεων 16,77% 

Επίσης το 2018 ξεκίνησε η λειτουργία της  Δομής υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και 

αναπτυξιακής παρέμβασης -  Social Network  με Δικαιούχο το ΠΤΑ Αττικής. Η Δομή αποτελεί τον κόμβο 

συντονισμού της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, για τον συντονισμό, την 

παρακολούθηση, και  εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, συμμετέχοντας στην υλοποίησή της, µε βάση 

τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Η Δομή συνεισφέρει άμεσα στην υποστήριξη του Εθνικού 

Μηχανισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δράσεων δια του Περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης. 
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ΜΕΡΟΣ Γ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) 

15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) 

ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 



 

EL 235  EL 

16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΉ 

ΈΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΌΔΟΥ) 

 

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της 

στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

 

Τρεις προτεραιότητες κατέχουν κεντρική θέση στη στρατηγική για την Ευρώπη 2020 : 

1. – Έξυπνη ανάπτυξη – µε την ανάπτυξη µιας οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση και την 

καινοτοµία. 

2. – Βιώσιµη ανάπτυξη – µε την προώθηση µιας πιο αποτελεσµατικής στη χρησιµοποίηση των 

πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονοµίας. 

3. – Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς – µε την ενίσχυση µιας οικονοµίας µε υψηλό ποσοστό 

απασχόλησης που εξασφαλίζει οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.  

1. Έξυπνη ανάπτυξη – 

Μια οικονοµία βασισµένη στη γνώση και την καινοτοµία Έξυπνη ανάπτυξη σηµαίνει ενίσχυση της 

γνώσης και της καινοτοµίας ως καθοριστικών παραγόντων της µελλοντικής µας ανάπτυξης. Τούτο 

απαιτεί τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσής µας, την ενίσχυση των επιδόσεών µας στην έρευνα, 

την προώθηση της καινοτοµίας και της µεταβίβασης γνώσης σε όλη την Ένωση, την πλήρη αξιοποίηση 

των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και τη διασφάλιση ότι οι καινοτόµες ιδέες θα καταστεί 

δυνατό να λάβουν τη µορφή νέων προϊόντων και υπηρεσιών που δηµιουργούν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις 

εργασίας και συµβάλουν στην αντιµετώπιση των ευρωπαϊκών και παγκόσµιων κοινωνικών προκλήσεων. 

Αλλά, για να υπάρξει επιτυχής κατάληξη, τα προαναφερόµενα πρέπει να συνδυαστούν µε την 

επιχειρηµατικότητα, τη χρηµατοδότηση και την εστίαση στις ανάγκες των χρηστών και στις ευκαιρίες 

που παρέχουν οι αγορές.  

Ένωση Καινοτομίας 

Στο πλαίσιο της έξυπνης ανάπτυξης και συγκεκριμένα στην εμβληματική πρωτοβουλία με τίτλο 

«Ένωση Καινοτομίας»  αναφέρεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη μιας  περιεκτικής ευρωπαϊκής 

στρατηγικής καινοτομίας  που να δίνει έμφαση σε επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα σε κάθε Κράτος Μέλος και περιφέρεια της ΕΕ, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως 

το επιστημονικό και επιχειρηματικό δυναμικό της Ευρώπης. 

Στο πλαίσιο αυτής της υποχρέωσης εκπονήθηκε η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης η 

οποία : 

 περιλαμβάνει τον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών και συγκριτικών ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων της περιφέρειας 

 λειτουργεί ως συμφωνία ενός κοινού αναπτυξιακού οράματος 

 προϋποθέτει και ενισχύει τη συνεργασία του παραγωγικού και του ακαδημαϊκός τομέα, με τη 

δημόσια διοίκηση και τους συλλογικούς φορείς 

 κατευθύνει τους διαθέσιμους πόρους προς ένα συγκεκριμένο εύρος δράσεων που υπηρετούν το 

συγκεκριμένο όραμα 

Με την έγκριση της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης καλύφθηκε η 

αντίστοιχη αιρεσιμότητα με κωδικό Τ.01.1, σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση 

πιλοτικών δράσεων στον άξονα προτεραιότητας 01 όπως η σημερινή. 

Παρατηρήθηκε πως πολλές προτάσεις που παρουσιάστηκαν αφορούσαν τη δημιουργία ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας και τη δημιουργία περιεχομένου. 

Η βασική ανησυχία των συμμετεχόντων κυρίως αφορούσε το ζήτημα της χρηματοδότησης των 
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προτάσεων, τόσο από την άποψη του ποσού αυτής όσο και του ποσοστού της επί της συνολικής αξίας του 

έργου. 

Νεολαία σε κίνηση 

Εµβληµατική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθούν οι 

επιδόσεις και η ελκυστικότητα των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Ευρώπης σε διεθνές 

επίπεδο και να βελτιωθεί η συνολική ποιότητα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ, 

συνδυάζοντας αριστεία και ισότητα µέσα από την προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών και των 

εκπαιδευοµένων και τη βελτίωση της κατάστασης των νέων στον τοµέα της απασχόλησης.  

Σύμφωνα με αυτή την εμβληματική πρωτοβουλία, τα κράτη μέλη πρέπει: 

– Να διασφαλίσουν επαρκείς επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(από το προσχολικό ως το τριτοβάθµιο). 

– Να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα, εξετάζοντας την κάθε βαθµίδα (προσχολική, 

πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, επαγγελµατική και τριτοβάθµια) µε ολοκληρωµένη προσέγγιση, που 

καλύπτει τα βασικά προσόντα και αποσκοπεί στον περιορισµό της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο. 

– Να ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη συνάφεια των εκπαιδευτικών συστηµάτων θεσπίζοντας εθνικά 

πλαίσια δεξιοτήτων και προσαρµόζοντας καλύτερα τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα προς τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας. 

– Να βελτιώσουν την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας µέσω ολοκληρωµένης δράσης που καλύπτει 

π.χ. προσανατολισµό, παροχή συµβουλών, µαθητεία.  

Τα παραπάνω εξυπηρετούνται με την ενεργοποίηση των Αξόνων Προτεραιώτητας ΑΠ10 ΑΠ09 και ΑΠ08 

αλλά και με δράσεις όπως ο Μηχανησμός και οι επαναλαμβανόμενες μελέτες των αναγκών αγοράς 

εργασίας. 

Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη 

Εµβληµατική πρωτοβουλία: «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη» Ο στόχος είναι να προκύψουν 

διατηρήσιµα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη από µια ενιαία ψηφιακή αγορά βασισµένη σε ταχεία και 

υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε διαλειτουργική εφαρµογή, ευρυζωνική πρόσβαση για όλους 

µέχρι το 2013, πρόσβαση για όλους σε πολύ υψηλότερες ταχύτητες στο διαδίκτυο (30 Mbps ή 

µεγαλύτερες) µέχρι το 2020, και ποσοστό 50% ή µεγαλύτερο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών µε συνδροµή 

σε συνδέσεις του διαδικτύου άνω των 100 Mbps 

2. ∆ιατηρήσιµη ανάπτυξη 

∆ιατηρήσιµη ανάπτυξη σηµαίνει την οικοδόµηση µιας οικονοµίας βιώσιµης και ανταγωνιστικής στην 

οποία οι πόροι χρησιµοποιούνται αποδοτικά, την αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον 

αγώνα δρόµου για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων των 

πράσινων τεχνολογιών, την επιτάχυνση της εγκατάστασης ευφυών δικτύων χρησιµοποιώντας ΤΠΕ, την 

εκµετάλλευση δικτύων σε κλίµακα ΕΕ και την ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων των 

επιχειρήσεών µας, ιδίως στον µεταποιητικό τοµέα και στο πλαίσιο των µικροµεσαίων επιχειρήσεών µας 

καθώς και µε την παροχή βοήθειας στους καταναλωτές για να αντιµετωπίζουν µε εκτίµηση την 

αποδοτική χρησιµοποίηση των πόρων. Μια τέτοια προσέγγιση θα βοηθήσει την ΕΕ να ευηµερήσει σε 

έναν κόσµο µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και περιορισµένους πόρους εµποδίζοντας 

παράλληλα την περιβαλλοντική υποβάθµιση, την απώλεια βιοποικιλότητας και την µη αειφόρο χρήση 

των πόρων. Επίσης θα στηρίξει την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.  

Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους 
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Εµβληµατική πρωτοβουλία: «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους» Στόχος είναι να 

στηριχθεί η µετάβαση προς µια οικονοµία αποδοτικής χρησιµοποίησης των πόρων και χαµηλών 

εκποµπών άνθρακα η οποία χρησιµοποιεί αποδοτικά όλους τους πόρους της. Στόχος είναι να αποσυνδεθεί 

η οικονοµική µας ανάπτυξη από τη χρήση πόρων και ενέργειας, να µειωθούν οι εκποµπές CO2, να 

ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να αυξηθεί η ενεργειακή ασφάλεια.  

Η παραπάνω εμβληματική πρωτοβουλία εξυπηρετείται από τον Α.Π.04 που αν και έχουν εξειδικευτεί δύο 

δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (π/υ ΔΔ 35.000.000) ήδη από την 1η Επ. Παρ., ακόμα δεν 

υπάρχει ενεργοποίηση εξαιτίας της μη εκπλήρωσης αιρεσιμότητας. 

Μια βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης 

Εµβληµατική πρωτοβουλία: «Μια βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης» Η 

βιοµηχανία και ιδίως οι ΜΜΕ υπέστησαν ισχυρό πλήγµα από την οικονοµική κρίση και όλοι οι τοµείς 

αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης και της προσαρµογής των παραγωγικών τους 

διαδικασιών και προϊόντων σε µια οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα.  

Η παραπάνω εμβληματική πρωτοβουλία εξυπηρετείται από τον Α.Π.04 Δεν υπάρχει ενεργοποίηση 

εξαιτίας της μη εκπλήρωσης αιρεσιμότητας. 

Γενικά για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης συμβάλουν  οι Θεματικοί Στόχοι 4, 5, 6 και 7 που 

εστιάζουν στην ορθολογική διαχείριση των πόρων, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής 

αλλαγής και στην προώθηση των βιώσιμων μεταφορών (με έμφαση στα μέσα σταθερής τροχιάς). Οι 

παραπάνω Θεματικοί Στόχοι συγκεντρώνουν το 43,62% των πόρων του ΕΠ και το 58,65% των πόρων του 

ΕΤΠΑ. 

Συνολικά στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και του πυλώνα της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

εξειδικεύτηκαν Δράσεις με Π/Υ ΔΔ άνω των 369 εκατ €  (ποσοστό 68% της συνολικής ΔΔ των αξόνων). 

Εκδόθηκαν Προσκλήσεις συνολικής ΔΔ άνω 239 εκατ. € και στο πλαίσιο αυτών των προσκλήσεων 

εντάχθηκαν Πράξεις Π/Υ συνολικής ΔΔ σχεδόν 179εκατ. € ή ποσοστού 36%  της συνολικής ΔΔ των 

αξόνων 4,5,6,7.  

3. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς 

Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς – µια οικονοµία µε υψηλά ποσοστά απασχόλησης που επιτυγχάνει 

οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς σηµαίνει την παροχή 

δυνατοτήτων στους πολίτες µέσω υψηλών επιπέδων απασχόλησης, την επένδυση σε δεξιότητες, την 

καταπολέµηση της φτώχειας και τον εκσυγχρονισµό των αγορών εργασίας, της κατάρτισης και των 

συστηµάτων κοινωνικής προστασίας που βοηθούν τους πολίτες να προετοιµαστούν και να διαχειριστούν 

τις αλλαγές µε σκοπό την οικοδόµηση µιας συνεκτικής κοινωνίας.  

Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας 

Εµβληµατική πρωτοβουλία: «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» – Στόχος είναι να 

δηµιουργηθούν οι συνθήκες για τον εκσυγχρονισµό των αγορών εργασίας ούτως ώστε να αυξηθούν τα 

επίπεδα απασχόλησης και να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των κοινωνικών µας µοντέλων. Τούτο 

σηµαίνει παροχή δυνατότητας στους πολίτες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ώστε να µπορέσει το 

σηµερινό και µελλοντικό εργατικό µας δυναµικό να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες και στις 

ενδεχόµενες αλλαγές σταδιοδροµίας, να µειωθεί η ανεργία και να αυξηθεί η παραγωγικότητα της 

εργασίας.  

Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας 

Εµβληµατική πρωτοβουλία: «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας». - Στόχος 

είναι να διασφαλιστεί οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αξιοποιώντας το τρέχον ευρωπαϊκό 
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έτος για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού κατά τρόπον ώστε να αυξηθεί 

η ευαισθητοποίηση και να αναγνωριστούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα των ατόµων που ζουν σε συνθήκες 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ζουν αξιοπρεπώς και να 

συµµετέχουν ενεργά στην κοινωνία.  

Την πρωτοβουλία αυτή της Ε.Ε. εξυπηρετεί κυρίως ο Α.Π. 09 αλλά και ο Α.Π.10, 

Σε ότι αφορά στον Α.Π.09 Σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση του Άξονα είχαν οι οριζόντια 

σχεδιασμένες δράσεις όπως τα Κέντρα Κοινότητας, οι Δομές Φτώχειας, τα ΚΔΗΦ τα ΚΗΦΗ και οι 

Ξενώνες και τα συμβουλευτικά κέντρα κακοποιημένων γυναικών.  Σχετικά ικανοποιητική είναι η πορεία 

υλοποίησης δράσεων στον άξονα κατά κύριο λόγο εξαιτίας της υλοποίησης και της απορρόφησης που 

παρουσιάζουν οι πράξεις της εναρμόνισης.  
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17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους 

που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, 

τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία 

επίτευξης αυτών των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση 

υλοποίησης (για τους στόχους). 

 

Ε.Σ.: 1.β.1.  

CO26.  

Αντικατάσταση του δείκτη CO26 (2018) με το ΒΣΥ Κ330:, με τιμή στόχο: 30. Η τιμή-στόχος για το έτος 

2023 παραμένει 250 επιχ. 

Η προτεινόμενη αλλαγή εξαιτίας καθυστέρησης στην εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων 1.1 και 1.2 και από 

τις σχετικές αυτοδεσμεύσεις, που δεν επέτρεπαν την έκδοση πρόσκλησης στην Επ. Πρ.1b.   

Ενέργειες   

 Ορισμός του  ΠΣΕΚ 

 Ημερίδες Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και προ-δημοσίευση πρόσκλησης (04/2016) 

 Ορισμός τ (ΓΓΕΤ) ως ΕΦΔ του ΕΠ γ( 12,0 εκ) 

 Καταγραφή των αναγκών σε υποδομές τκαι μια καταρχήν αξιολόγησή τους από το ΠΣΕΚ 

 Αύξηση των πόρων της επενδυτικής προτεραιότητας 1a . 

ΑΠ.3. Ε.Σ.: 3.α.1.  

CO04 

Προτείνεται η αντικ/ση του δείκτη CO04, με το ΒΣΥ Κ338 με τιμή στόχο: 29 επιχ.. Το προτεινόμενο 

ΒΣΥ αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων, μελών των clusters κ.λπ., για τις οποίες εκκινεί η διαδικασία 

μη - οικονομικής στήριξης. 

Επιπλέον, συσταθηκε Ταμείο Επιχ/κότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) με σκοπό την διευκόλυνση της δανειοδότησης 

των ΜΜΕ. Το ΕΠ της Αττικής εκχώρησε 50,0 εκ. € οι οποίοι προήλθαν από ανακατανομή του αρχικού 

προγραμματισμού. Ως αποτέλεσμα, ο στόχος του CO04 για το 2023 αναπροσαρμόστηκε σε 270 επιχ.. 

CO02 

Για το ορόσημο του δείκτη στο 2018 προτείνεται η χρήση του ΒΣΥ Κ337:  με τιμή: 20 επιχ. (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.  

Παράλληλα, στο πλαίσιο επικ/σης του μέσου μοναδιαίου κόστους επιχορήγησης ανά επιχείρηση η τιμή 

στόχος του CO02 για το 2023 εκτιμάται σε 50 επιχ.. 

Ε.Σ.: "3.γ.1.  



 

EL 240  EL 

CO2.  

Αντικατάσταση του δείκτη CO02 με ορόσημο για το 2018 τις 180 επιχ, από το ΒΣΥ Κ337 με τιμή: 40 

επιχ. (με αποφάσεις στήριξης).  

Και εδώ η αλλαγή αυτή προκύπτει από τα προβλήματα με την ενεργοποίηση – χρήση του ΠΣΚΕ.  

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 

αναπροσαρμόστηκε σε 185 επιχ.. 

Ε.Σ.: 3.δ.1.  

CO4.  

Αντικατάσταση του δείκτη CO04, με το ΒΣΥ Κ338 με τιμή στόχο 29 επιχ.. Το προτεινόμενο ΒΣΥ αφορά 

στον αριθμό των επιχειρήσεων, μελών των clusters κ.λπ., για τις οποίες εκκινεί η διαδικασία μη - 

οικονομικής στήριξης.      

Επιπλέον, λόγω της εκχώρησης  50,0 εκ. ευρώ στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ο στόχος του CO04 για το 2023 

αναπροσαρμόζεται σε 580 επιχ.. 

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 

 Ορισμός ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΦΕΠΑΕ) μετά  από νομοθετική ρύθμιση 

 Εκχώρηση πόρων 10 εκατ στο ΕΠΑΝΕΚ για πρόσκληση ενίσχυσης ΜΜΕ τουρισμού 

  

ΑΠ.4 Ε.Σ.: "4.γ.1  

CO32.  

Αντικατάσταση του δείκτη CO32 (ορόσημο του 2018) με το ΒΣΥ Κ206: με τιμή στόχο το έτος 2018 τις 2. 

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 ενεργ. 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. 

Ταυτόχρονα η τιμή του στόχου του δείκτη CO32 για το 2023 αναπροσαρμόζεται σε 20.000.000,00 

KWh/έτος έναντι του αρχικού προγραμματισμού των 435.000,00 KWh/έτος.   

 Εκχώρηση σε 4 Αστικές Αρχές ΟΧΕ-ΒΑΑ  24,0 εκ. 

 Ένταξη ποσού 14,7 εκ. με δικαιούχο το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (Εξοικονομώ ΙΙ) 

 Προετοιμασία σχεδίου πρόσκλησης 25,0 εκ για την ενεργ. αναβ. δημοτικών κτηρίων 

. 

ΑΠ.5. Ε.Σ.: 5.α.1.  

CO20.  
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Η τιμή στόχος για το ορόσημο επηρεάζεται θετικά από την ύπαρξη phasing και συμβασιοποιημένων πριν 

την ένταξη έργων. 

Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης η ενδιάμεση τιμή είναι 243.200 με στόχο τα 280.000 άτομα (επίτευξη 

στόχου με συνθήκες κανονισμού). 

  

ΑΠ.6. Ε.Σ.: 6.α.1.  

CO19. Υπολογισμός τιμής στόχου 2023 

Η τιμή στόχος για το ορόσημο επηρεάζεται θετικά από την ύπαρξη phasing και συμβασιοποιημένων πριν 

την ένταξη έργων. Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης η ενδιάμεση τιμή είναι 25.358 με στόχο τα 28.000 

άτομα (επίτευξη στόχου με συνθήκες κανονισμού). 

Ε.Σ.: 6.β.1.  

CO18    

Σε σχέση με το δείκτη εκροών CO18 και με βάση τα στοιχεία υλοποίησης, επίτευξη: 40.000 άτομα 

(2018), που καλύπτεται από το έργο ύδρευσης της Αίγινας, με ενδιάμεσο στόχο 25.000. 

Ε.Σ.: "6.γ.1.  

CO9 

Η ενδιάμεση τιμή  για το 2018, του δείκτη (50.000 άτομα), είχε τεθεί λαμβάνοντας υπόψη το 

τμηματοποιημένο έργο της Πινακοθήκης καθώς και νέα έργα πολιτισμού. Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη 

ότι η επαλήθευση του στόχου εκτιμάται  ένα (1) έτος μετά την ολοκλήρωση της κάθε πράξης ο δείκτης 

CO09 κρίνεται «ακατάλληλος» για τη μέτρηση της επίδοσης 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: 

καθυστέρηση Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων 

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, 

Αντικατάσταση δείκτη CO09 (ορόσημο του 2018) με το ΒΣΥ Κ332:  με στόχο για το 2018 τις 3 συμβ. 

Τελικά έγιναν 23 συμβ. από 11 ενταγμένες Πράξεις (πολλά υποέργα). 

Η τιμή του στόχου για το 2023 παραμένει αμετάβλητη (ήτοι 120.000 επισκέψεις / έτος).  

  

ΑΠ07 Ε.Σ.: 7.α.1  

Τ3275.  

Σε σχέση με το δείκτη Τ3275, με ορόσημο για το 2018 το ΒΣΥ Τ3373 (Ενταγμένα Έργα) το και με βάση 

τα στοιχεία εφαρμογής ο ενδιάμεσος στόχος επιτεύχθηκε και αναμένεται επίτευξη και του τελικού. 

Ε.Σ.: 7.γ.1  

CO15.  
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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. 

  

ΑΠ08 Ε.Σ.: 8.iii.1  

Δεν δεν επιτεύχθηκε ο ενδιάμεσος στόχος του 2018. Όμως στο τέλος του 2018 έχουμε ένα ενταγμένο 

έργο και αναμένεται στο α εξάμηνο του 2019 έκδοση πρόσκλησης για κατάρτιση εργαζομένων με Π/Υ 8 

ΕΚΑΤ 

  

ΑΠ.9.  

10501.  

Eνδιάμεση τιμή τα 21.000 άτομα τελικά μέχρι τη 31/12/2018 καλύφθηκαν από την δράση της 

εναρμόνισης 33.035 άτομα. 

05502. 

Με στόχο: 140 δομές τελικά μέχρι τη 31/12/2018 ενισχύθηκαν 152 δομές. 

ΑΠ10 

Ε.Σ.: 9.α.1  

CO35.  

Αντικατάσταση δείκτη με ΒΣΥ Κ333, και στόχο τις 2 συμβάσεις λόγο καθηστέρησης έκδοσης νέων 

προδιαγραφών παιδικών σταθμών, που εκδόθηκαν τελικά τον 9/2017. Επιτεύχθηκαν 6 

Η τιμή στόχου για 2023 παραμένει (450 άτ). 

Τ3305.  

Αντικατάσταση του δείκτη με το δείκτη εκροών C036 με ορόσημο για το 2018 το ΒΣΥ Κ334 με στόχο το 

2018 3 συμβ. 

ΑΠ11 

Αντικατάσταση του δείκτη με ΒΣΥ Κ335: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις», με τιμή στόχο για το 2018 τις 6 

συμβάσεις. 
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ΈΓΓΡΑΦΑ 

Τίτλος εγγράφου 
Τύπος 

εγγράφου 

Ημερομηνία 

εγγράφου 
Τοπικό στοιχείο αναφοράς 

Στοιχείο αναφοράς της 

Επιτροπής 
Αρχεία 

Ημερομηνία 

αποστολής 

Εστάλη 

από 

«Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2018» Πορεία 
Ενεργοποίησης του Ε.Π. «ATTIKΗ» 2014-2020 -  

Σύνοψη για τους πολίτες 

Σύνοψη για 
τους πολίτες 

20 Ιουν 2019  Ares(2019)4112878 Ετήσια Έκθεση 2018 - Σύνοψη 
για τους πολίτες  

28 Ιουν 2019 nlogotge 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π. 
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Σύνοψη για 
τους πολίτες 

27 Ιουν 2019 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Ares(2019)4112878 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 5ης 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΠ 

ΑΤΤΙΚΗΣ  

28 Ιουν 2019 nlogotge 
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ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑΣ ΕΠΙΚΎΡΩΣΗΣ 
Σοβαρότητα Κωδικός Μήνυμα 

Πληροφορίες  Η έκδοση της έκθεσης υλοποίησης επικυρώθηκε 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 07, επενδυτική προτεραιότητα: 7a, ειδικός στόχος: 7.a.1, 

δείκτης: Τ3271, κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2017 (1.055.559,00 < 1.302.581,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 07, επενδυτική προτεραιότητα: 7a, ειδικός στόχος: 7.a.1, 
δείκτης: Τ3271, κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2018 (961.632,00 < 1.302.581,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.49 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 02, επενδυτική προτεραιότητα: 2c, ειδικός στόχος: 2.c.1, δείκτης: Τ3222, κατηγορία περιφέρειας: M, 

έτος: 2017 (45,00 > 40,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.49 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 06, επενδυτική προτεραιότητα: 6c, ειδικός στόχος: 6.c.1, δείκτης: Τ3263, κατηγορία περιφέρειας: M, 
έτος: 2017 (6.116.266,00 > 4.876.812,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.49 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 06, επενδυτική προτεραιότητα: 6c, ειδικός στόχος: 6.c.1, δείκτης: Τ3263, κατηγορία περιφέρειας: M, 

έτος: 2018 (8.345.767,00 > 4.876.812,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.49 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 10, επενδυτική προτεραιότητα: 9a, ειδικός στόχος: 9.a.1, δείκτης: Τ3300, κατηγορία περιφέρειας: M, 
έτος: 2018 (9.992.621,00 > 5.591.972,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.50 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μεγαλύτερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 04, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, ειδικός στόχος: 4.c.1, 

δείκτης: Τ3242, κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2014 (8.195.327,00 > 8.017.743,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.50 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μεγαλύτερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 04, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, ειδικός στόχος: 4.c.1, 
δείκτης: Τ3242, κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2015 (8.195.327,00 > 8.017.743,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.50 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μεγαλύτερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 04, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, ειδικός στόχος: 4.c.1, 

δείκτης: Τ3242, κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2016 (8.195.327,00 > 8.017.743,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.50 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μεγαλύτερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 04, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, ειδικός στόχος: 4.c.1, 
δείκτης: Τ3242, κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2017 (8.195.327,00 > 8.017.743,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.51 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής-στόχου για τον άξονα προτεραιότητας: 07, επενδυτική προτεραιότητα: 7b, ειδικός στόχος: 7.b.1, δείκτης: Τ3277, κατηγορία 

περιφέρειας: M, έτος: 2017 (40,00 < 48,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 112,50% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 12, επενδυτική προτεραιότητα: -, δείκτης: 12201, 
κατηγορία περιφέρειας: , έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 118,85% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 03, επενδυτική προτεραιότητα: 3a, δείκτης: CO06, 

κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 123,92% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 06, επενδυτική προτεραιότητα: 6a, δείκτης: CO19, 

κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2017. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 123,92% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 06, επενδυτική προτεραιότητα: 6a, δείκτης: CO19, 

κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 127,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 11, επενδυτική προτεραιότητα: 10a, δείκτης: CO35, 
κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 144,07% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 04, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: CO31, 

κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 152,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 03, επενδυτική προτεραιότητα: 3a, δείκτης: CO02, 
κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 200,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 02, επενδυτική προτεραιότητα: 2c, δείκτης: Τ3225, 

κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2017. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 200,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 02, επενδυτική προτεραιότητα: 2c, δείκτης: Τ3225, 
κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 268,23% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 06, επενδυτική προτεραιότητα: 6b, δείκτης: CO18, 

κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2017. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 268,23% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 06, επενδυτική προτεραιότητα: 6b, δείκτης: CO18, 
κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 288,25% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 05, επενδυτική προτεραιότητα: 5a, δείκτης: CO20, 

κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 312,22% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 06, επενδυτική προτεραιότητα: 6c, δείκτης: CO09, 
κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 403,78% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 10, επενδυτική προτεραιότητα: 9a, δείκτης: CO35, 

κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 633,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 03, επενδυτική προτεραιότητα: 3a, δείκτης: CO05, 
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Σοβαρότητα Κωδικός Μήνυμα 

κατηγορία περιφέρειας: M, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.162 Έχουν ήδη παρέλθει περισσότερα από 2 έτη από την ημερομηνία υπογραφής. Ενδεχομένως λείπουν δεδομένα ή έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις στην υλοποίηση. Επαληθεύστε ή εξετάστε το ενδεχόμενο παροχής 

επεξήγησης στην ΕΕΥ (όταν το στοιχείο 27 είναι κενό ή 0, η ημερομηνία στο στοιχείο 13 θα πρέπει να είναι <= καταληκτική ημερομηνία (=31/12/έτος αναφοράς) - 2 έτη). Μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ALPHA BANK, Προϊόν:ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ALPHA BANK, Στοιχείο 13:21 Δεκ 2018, Καταληκτική ημερομηνία:31 
Δεκ 2016 

Προειδοποίηση 2.162 Έχουν ήδη παρέλθει περισσότερα από 2 έτη από την ημερομηνία υπογραφής. Ενδεχομένως λείπουν δεδομένα ή έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις στην υλοποίηση. Επαληθεύστε ή εξετάστε το ενδεχόμενο παροχής 

επεξήγησης στην ΕΕΥ (όταν το στοιχείο 27 είναι κενό ή 0, η ημερομηνία στο στοιχείο 13 θα πρέπει να είναι <= καταληκτική ημερομηνία (=31/12/έτος αναφοράς) - 2 έτη). Μέσο χρηματοοικονομικής 
τεχνικής:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Προϊόν:ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Στοιχείο 13:19 Δεκ 2018, Καταληκτική 

ημερομηνία:31 Δεκ 2016 

Προειδοποίηση 2.162 Έχουν ήδη παρέλθει περισσότερα από 2 έτη από την ημερομηνία υπογραφής. Ενδεχομένως λείπουν δεδομένα ή έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις στην υλοποίηση. Επαληθεύστε ή εξετάστε το ενδεχόμενο παροχής 

επεξήγησης στην ΕΕΥ (όταν το στοιχείο 27 είναι κενό ή 0, η ημερομηνία στο στοιχείο 13 θα πρέπει να είναι <= καταληκτική ημερομηνία (=31/12/έτος αναφοράς) - 2 έτη). Μέσο χρηματοοικονομικής 
τεχνικής:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Προϊόν:ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, Στοιχείο 

13:21 Δεκ 2018, Καταληκτική ημερομηνία:31 Δεκ 2016 

Προειδοποίηση 2.162 Έχουν ήδη παρέλθει περισσότερα από 2 έτη από την ημερομηνία υπογραφής. Ενδεχομένως λείπουν δεδομένα ή έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις στην υλοποίηση. Επαληθεύστε ή εξετάστε το ενδεχόμενο παροχής 
επεξήγησης στην ΕΕΥ (όταν το στοιχείο 27 είναι κενό ή 0, η ημερομηνία στο στοιχείο 13 θα πρέπει να είναι <= καταληκτική ημερομηνία (=31/12/έτος αναφοράς) - 2 έτη). Μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Προϊόν:ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Στοιχείο 13:21 Δεκ 2018, Καταληκτική 

ημερομηνία:31 Δεκ 2016 

Προειδοποίηση 2.162 Έχουν ήδη παρέλθει περισσότερα από 2 έτη από την ημερομηνία υπογραφής. Ενδεχομένως λείπουν δεδομένα ή έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις στην υλοποίηση. Επαληθεύστε ή εξετάστε το ενδεχόμενο παροχής 
επεξήγησης στην ΕΕΥ (όταν το στοιχείο 27 είναι κενό ή 0, η ημερομηνία στο στοιχείο 13 θα πρέπει να είναι <= καταληκτική ημερομηνία (=31/12/έτος αναφοράς) - 2 έτη). Μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, Προϊόν:ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Στοιχείο 13:21 Δεκ 

2018, Καταληκτική ημερομηνία:31 Δεκ 2016 

 


