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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

1.1. Συνοπτική Παρουσίαση ΕΠ 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020 εγκρίθηκε με βάση την 
απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014 

Η Συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΕΠ ανέρχεται σε 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. 

Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή των δύο Ευρωπαϊκών Ταμείων στη 
χρηματοδότηση του Ε.Π. έχει ως ακολούθως:  

 [ΕΤΠΑ]: 847.892.645,00 Ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης 

 [ΕΚΤ]: 292.074.329,00 Ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης 

Η αναπτυξιακή στρατηγική του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 περιλαμβάνει στοχευμένες 
περιφερειακά αναπτυξιακές πολιτικές, οι οποίες εντάσσονται στις ΧΠ-1 – ΧΠ-4 του 
ΣΕΣ 2014-2020, καλύπτουν δε το σύνολο των ΘΣ πλην εκείνων που καλύπτονται από 
αμιγώς τομεακές παρεμβάσεις του ΕΚΤ (ΘΣ 8, ΘΣ 10 και ΘΣ 11). 

Η συγκεκριμένη θεματική στόχευση των αναπτυξιακών επιλογών της Αττικής για την 
ΠΠ 2014-2020 περιλαμβάνει «Τομεακές» παρεμβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται 
τόσο από οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, όσο και από συγκεκριμένη χωρική 
εξειδίκευση. Επιπρόσθετα, αξιοποιεί τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις & την 
προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, οι οποίες συμπληρώνουν και αυξάνουν την 
εμβέλεια και αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του ΠΕΠ Αττικής, 
διαμορφώνοντας ένα συνολικό αναπτυξιακό και διαρθρωτικό αποτέλεσμα 

Το Ε.Π. με βάση την επιλεγμένη αναπτυξιακή στρατηγική, διαρθρώνεται σε Άξονες 
Προτεραιότητας (Α.Π.) ακολουθεί την «μονοταμειακή» λογική και την ευθεία 
συσχέτιση κάθε Α.Π. με ένα Θ.Σ. Συνακόλουθα, η «αρχιτεκτονική» του νέου ΠΕΠ 
Αττικής είναι η ακόλουθη: 

Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Στήριξη της Ένωσης 
(σε ευρώ) 

Θεματικός στόχος  

01: Ενίσχυση των Μηχανισμών & των Επενδύσεων των 
ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα & την 
Καινοτομία 

ERDF 23.866.040,00 
01 - Ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας 

02: Διάδοση & Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων & 
Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ ERDF 32.000.000,00 

02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της 
χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των  

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

ERDF 105.639.332,00 

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) 

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

ERDF 62.881.452,00 

04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 
τομείς 

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

ERDF 76.461.698,00 
05 - Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων 

06: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό ERDF 124.437.500,00 06 - Διαφύλαξη και προστασία του 
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Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Στήριξη της Ένωσης 
(σε ευρώ) 

Θεματικός στόχος  

Περιβάλλον περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων 

07: Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας & των 
Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της 
Περιφέρειας Αττικής 

ERDF 134.073.210,00 

07 - Προώθηση των βιώσιμων 
μεταφορών και της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές υποδομές 
δικτύων 

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

ESF 17.437.643,00 

08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

09: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & 
Καταπολέμηση της Φτώχειας & Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 

ESF 211.921.340,00 
09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης 

10: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών 
Υποδομών & Υποδομών Υγείας ERDF 53.235.286,00 

09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης 

11: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών 
Εκπαίδευσης 

ERDF 53.235.286,00 

10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση 

12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ERDF 12.484.309,00 - 

13: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ESF 4.300.480,00 - 

Σύνολα  911.973.576,00  

 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο το Ε.Π. γίνεται, ανά Θεματικό Στόχο, περαιτέρω εξειδίκευση 
σε Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς Στόχους.  

Συνολικά έχουν θεσπιστεί οι εξής ειδικοί στόχοι: 

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

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

 2.b.1 - Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 6.e.1 - Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ 
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 7.a.1 - Αναβάθμιση  του ρόλου του Πειραιά  στο  σύστημα λιμένων κρουαζιέρας της 
Νοτιανατολικής Μεσογείου 

 7.b.1 - Βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

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

 8iii1 - Βελτίωση της απασχόλησης, μέσω της ίδρυσης Επιχειρήσεων, ιδίως στους 
Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

 8.v.1 - Εφαρμογή σχεδίων αναδιάρθρωσης σε επιχειρησιακό και συλλογικό επίπεδο 
και προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές 

 9.i.1 - 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 

 9ii1 - Βελτίωση απασχολησιμότητας και ποιότητας ζωής των ατόμων 
περιθωριοποιημένων ομάδων μέσω της ενίσχυσης των βασικών, κοινωνικών τους 
δεξιοτήτων 

 9iii1 - Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ) και 
των Λοιπών Ομάδων του Πληθυσμού της Περιφέρειας 

 9.iv1 - Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες πρόνοιας / 
κοινωνικής φροντίδας και υγείας 

 9.v.1 - Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

 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 

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

Τέλος αναφέρεται ότι για την παρακολούθηση του ΕΠ έχουν διαμορφωθεί κατάλληλοι 
δείκτες εκροών και αποτελέσματος. 

 

1.2. Πλαίσιο Αναθεώρησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014-2020) 

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. Η κατανομή από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή των πρόσθετων πόρων 4 δις € που προέβλεπε το κανονιστικό πλαίσιο 
κατά το 2016 (technical adjustment process) είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του 
φακέλου των διαθέσιμων πόρων για την Ελλάδα για την περίοδο 2017-2020 (σε 
όρους κοινοτικής συνδρομής) κατά 836,6 εκ. ευρώ σε τιμές 2011, ήτοι 970.757.458 
ευρώ σε τρέχουσες τιμές. 

Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι είναι διαθέσιμοι για προγραμματισμό μέσω της 
αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 και του 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).   

Βάσει των ανωτέρω, η παρούσα αναθεώρηση αφορά την τεχνική προσαρμογή του 
ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020 για την προσθήκη των νέων πόρων που αντιστοιχούν στο 
εν λόγω Πρόγραμμα. 
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Επιπρόσθετα, ειδικά σε ό,τι αφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατόπιν 
προτροπής της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης της ΕΕ, στην παρούσα αναθεώρηση 
μπορούν να συμπεριληφθούν και αλλαγές πέραν αυτών που απορρέουν από τους 
πρόσθετους πόρους του εν λόγω Ταμείου. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τους 
θεματικούς στόχους 8 και 9 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και σχετίζονται 
με τροποποιήσεις σε ειδικούς στόχους και δείκτες (αναλυτική παρουσίαση των 
σχετικών αλλαγών γίνεται στα κεφάλαια που ακολουθούν). 

1.3. Βασικές Κατευθύνσεις Αναθεώρησης 

Οι βασικές κατευθύνσεις της παρούσας αναθεώρησης έχουν ως ακολούθως: 

Α. Προσθήκη χρηματοδοτικών πόρων 

Στο ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020 κατανέμονται πρόσθετοι πόροι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ύψους 27.552.042,00 Ευρώ. 

Ανά Ταμείο της Ένωσης που συνεισφέρει στο ΕΠ, η κατανομή των πόρων έχει ως 
ακολούθως: 

 ΕΤΠΑ: 1.366.591 Ευρώ  
Μέσω των πόρων του ΕΤΠΑ ενισχύονται δράσεις Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης του ΕΠ. Κατ’ επέκταση οι εν λόγω πόροι κατανέμονται στον 
Θεματικό Στόχο 6 μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται σχετικές δράσεις και 
ποιο συγκεκριμένα στην 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. 
 

 ΕΚΤ: 26.185.451,00 Ευρώ 
Μέσω των πόρων του ΕΚΤ χρηματοδοτούνται αφενός πετυχημένες 
παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται (συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους 
ωφελούμενους), αφετέρου νέες στοχευμένες δράσεις. Οι πρόσθετοι αυτοί 
πόροι κατανέμονται στον Θεματικό Στόχο 9 του ΕΠ σε συγκεκριμένες 
επενδυτικές προτεραιότητες ως ακολούθως: 

 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΚΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

9i 3.424.824€ 

9ii 7.676.640€ 

9iii 3.184.653€ 

9iv 11.899.334 € 

Σύνολο 26.185.451€ 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι μεταβολές σε όρους Κοινοτικής 
Συμμετοχής στη χρηματοδότηση των Θεματικών Στόχων και των Αξόνων 
Προτεραιότητας του ΕΠ που θα προέλθουν από την προσθήκη των νέων πόρων. 
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Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Θεματικός στόχος 
Στήριξη της 

Ένωσης 
Πρόσθετοι 

Πόροι (Κ.Σ.) 
Νέο Σύνολο Κ.Σ. 

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

ΕΤΠΑ 

Ενίσχυση της έρευνας, 
της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της 
καινοτομίας 

€ 23.866.040 €                    - € 23.866.040,00 

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

ΕΤΠΑ 

Βελτίωση της 
πρόσβασης, της χρήσης 
και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των 
επικοινωνιών 

€ 32.000.000 €                    - € 32.000.000,00 

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

ΕΤΠΑ 

Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και του 
γεωργικού τομέα (για το 
ΕΓΤΑΑ) και του τομέα 
της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας (για 
το ΕΤΘΑ) 

€ 105.639.332 €                    - € 105.639.332,00 

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

ΕΤΠΑ 

Υποστήριξη της 
μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους 
τους τομείς 

€ 62.881.452 €                    - € 62.881.452,00 

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

ΕΤΠΑ 

Προώθηση της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, 
πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων 

€ 76.461.698 €                    - € 76.461.698,00 

Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 

ΕΤΠΑ 

Διαφύλαξη και 
προστασία του 
περιβάλλοντος και 
προώθηση της 
αποδοτικότητας των 
πόρων 

€ 124.437.500 €  1.366.591,00 € 125.804.091,00 

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

ΕΤΠΑ 

Προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών 
και της άρσης των 
προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές 
δικτύων 

€ 134.073.210 €                    - € 134.073.210,00 

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

ΕΚΤ 

Προώθηση της 
διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης 
και στήριξη της 
κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού 

€ 17.437.643 €                    - € 17.437.643,00 

Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και Καταπολέμηση 
της Φτώχειας και 

ΕΚΤ 
Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της 

€ 211.921.340 €  26.185.451,00 € 238.106.791,00 



   

Σελίδα 7 από 20 
 

Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Θεματικός στόχος 
Στήριξη της 

Ένωσης 
Πρόσθετοι 

Πόροι (Κ.Σ.) 
Νέο Σύνολο Κ.Σ. 

Διακρίσεων – Διασφάλιση 
της Κοινωνικής Συνοχής 

φτώχειας και κάθε 
διάκρισης 

Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Κοινωνικών 
Υποδομών και Υποδομών 
Υγείας 

ΕΤΠΑ 

Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε 
διάκρισης 

€ 53.235.286 €                    - € 53.235.286,00 

Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Υποδομών 
Εκπαίδευσης 

ΕΤΠΑ 

Επένδυση στην 
εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την 
επαγγελματική 
κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση 

€ 53.235.286 €                    - € 53.235.286,00 

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ Ν/Α € 12.484.309 €                    - € 12.484.309,00 

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ΕΚΤ Ν/Α € 4.300.480 €                    - € 4.300.480,00 

Σύνολο      € 911.973.576,00 € 27.552.042,00 € 939.525.618,00 

 

Βάσει των ανωτέρω, η προσθήκη των πόρων στο ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020 επιφέρει 
μεταβολές στα οικονομικά στοιχεία των Αξόνων Προτεραιότητας 6 και 9, καθώς και 
στο σύνολο των πόρων του ΕΠ.  

 

Β. Τροποποιήσεις στο Πλαίσιο Επίδοσης  

Λόγω της μεταβολής των οικονομικών στοιχείων του ΕΠ πρέπει να εξεταστεί κατά 
πόσο επηρεάζονται οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης (συμπεριλαμβανομένου του 
Οικονομικού δείκτη). Πιο συγκεκριμένα 

Α) Σε ό,τι αφορά στο Πλαίσιο Επίδοσης του Άξονα Προτεραιότητας 6 : 

 Τροποποιείται ο οικονομικός δείκτης ως προς τον στόχο για το 2023 

 Τροποποιείται / προσαυξάνεται η τιμή στόχος του δείκτη εκροών CO19 της 
ΕΠ 6α που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης  

Β) Σε ό,τι αφορά στο Πλαίσιο Επίδοσης των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ (8 και 
9): 

Στους Άξονες προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως περιγράφεται και παρακάτω έγιναν 
αλλαγές πέραν αυτών που σχετίζονται με την κατανομή νέων πόρων. Οι αλλαγές 
αυτές αφορούσαν τροποποιήσεις ειδικών στόχων και δεικτών. Ειδικότερα στον ΑΠ8 
(ΘΣ8) υπήρξε τροποποίηση δεικτών, ενώ στον ΑΠ9 (ΘΣ9) υπήρξε κατανομή νέων 
πόρων, τροποποίηση ειδικών στόχων και δεικτών.  

Σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο επίδοσης και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες 
(υπ’ αριθμ. 84421 / ΕΥΣΑΑ 1800 / 28-07-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ «για την αναθεώρηση των 
Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020/Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 
στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του έτους 2017»), στην παρούσα 
αναθεώρηση:  
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 Σε ότι αφορά στον ΑΠ8 αντικαταστάθηκε ο δείκτης εκροών που πλαισίου 
επίδοσης λόγω αντικατάστασης του συγκεκριμένου δείκτη στην επενδυτική 
προτεραιότητα 8.iii.  

 Σε ό,τι αφορά στον ΘΣ9 έγιναν αλλαγές στους δείκτες του πλαισίου 
επίδοσης που αφορούν είτε προσθήκη δείκτη / δεικτών που προκύπτουν 
από την εισαγωγή επιπλέον, είτε την εξ ολοκλήρου αντικατάσταση δεικτών 
με δείκτη/δείκτες άλλων δράσεων προκειμένου να καλύπτονται οι 
προϋποθέσεις των σχετικών κανονισμών (να αντιστοιχούν σε πάνω από το 
50% του ΑΠ).  

 Τέλος., τροποποιήθηκε και ο στόχος για το 2023 του οικονομικού δείκτη του 
ΑΠ9 λόγω των πόρων που προστέθηκαν στον άξονα. 

 

Γ. Προσαρμογές στους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 του ΕΚΤ πέραν της 
επικαιροποίησης χρηματοδοτικών στοιχείων 

Οι εν λόγω προσαρμογές αφορούν: 

Α)  Τροποποιήσεις σε οριζόντια κείμενα λόγω αλλαγών που έχουν επέλθει σε σχέση 
με τον αρχικό σχεδιασμό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχουν εξειδικευθεί οι 
δράσεις αρμοδιότητας πολιτικής Υπουργείου Υγείας και επιπρόσθετα, έχει 
εξειδικευθεί ο σχεδιασμός για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 

Β)  Τροποποιήσεις / προσθήκες σε ειδικούς στόχους και δείκτες που οφείλονται στην 
προσθήκη των νέων πόρων ή/και στην εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού (βλέπε 
ανάλυση σε Ενότητα 1.4). 

1.4. Τεκμηρίωση αλλαγών 

 ΕΤΠΑ - Χρηματοδοτική ενίσχυση Θ6 

Η κατανομή των πρόσθετων πόρων του ΕΤΠΑ στον ΘΣ6 του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020, 
αφορά στην ενίσχυση δράσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και αποτελεί 
κανονιστική υποχρέωση.  

Στο πλαίσιο αυτό οι σχετικοί πόροι κατανεμήθηκαν στην Επενδυτική Προτεραιότητα 
6α «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». 

 

 ΕΚΤ - Χρηματοδοτική ενίσχυση ΘΣ9 

Η κατανομή των πρόσθετων πόρων του ΕΚΤ στον ΘΣ9 απορρέει: 

i. Από την κανονιστική απαίτηση το 20% τουλάχιστον των πόρων του ΕΚΤ σε 
εθνικό επίπεδο να κατανεμηθεί στο θεματικό στόχο 9,, που είναι κυρίως στις 
Περιφέρειες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας. 
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ii. Από τις αναπτυξιακές προτεραιότητες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 
στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής καθώς και τις επιτακτικές ανάγκες σε 
επιμέρους τομείς πολιτικής. Οι επιπλέον πόροι προσανατολίζονται στη 
χρηματοδότηση ήδη πετυχημένων υλοποιούμενων παρεμβάσεων, 
προκειμένου αυτές να επεκταθούν και να ενισχυθούν, συμπεριλαμβάνοντας 
περισσότερους ωφελούμενους/ες, αλλά και στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση νέων στοχευμένων δράσεων. 

Επιπρόσθετα, η κατανομή των πρόσθετων πόρων του ΘΣ9 στο ΕΠ ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 
2014–2020 γίνεται στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9i έως και 9iv και απορρέει 
αφενός από τους περιορισμούς της θεματικής συγκέντρωσης ΕΚΤ σε κάθε ΕΠ σε 
συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες (Κανονισμός ΕΚΤ 1304/2013.  Αρ. 4.3), 
αφετέρου από τις επιτακτικές ανάγκες σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής.  

Στο πλαίσιο αυτό η κατανομή των πρόσθετων πόρων ανά επενδυτική 
προτεραιότητα θα αφορά τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων όπως 
αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 

9.i 

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 
Τα στοιχεία υλοποίησης της δράσης τόσο στην τρέχουσα όσο και στην προηγούμενη Προγραμματική 
Περίοδο καθώς και τα αντίστοιχα αξιολογικά ευρήματα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης της δράσης, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση / διατήρηση των 
γυναικών στην απασχόληση μέσω της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.  

9.ii 

Δημιουργία Κέντρων Στήριξης Οικογένειας  (ΚΣΟΙ) 
Η δράση αυτή έχει ως στόχο την υποστήριξη των οικογενειών, που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε 
πρόβλημα (κακοποίηση, δυσαρμονία σχέσεων γονέων-παιδιών, προβλήματα προσαρμογής των 
παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και τη μαθησιακή διαδικασία κ.λ.π.), συμβάλλοντας με τον τρόπο 
αυτό στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης και επιδρώντας θετικά στην αντιμετώπιση της 
υπογεννητικότητας. Η δράση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα Κέντρα Κοινότητας ως προς το 
χαρακτήρα / στόχευση / φιλοσοφία / περιεχόμενο και είναι σκόπιμο να συνδεθεί με αυτά και σε 
όρους υλοποίησης (πχ. συστέγαση ή στέγαση σε κοντινό κτίριο). Συνεπώς, οι επιπλέον πόροι 
κατανέμονται στην Επενδυτική Προτεραιότητα του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020 που χρηματοδοτεί τα 
Κέντρα Κοινότητας. 

9.ii 

Δημιουργία Κέντρων Παρακολούθησης του Ο.Φ.ΗΛΙ. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας για Ηλικιωμένους) 
Τα εν λόγω κέντρα θα λειτουργήσουν σε Δήμους και θα είναι «συνδεδεμένα» με τα Κέντρα 
Κοινότητας των Δήμων αυτών. Το δίκτυο του Ο.Φ.ΗΛΙ  θα συνδέει υπό ενιαίο διοικητικό εργαλείο και 
εποπτεία τις τρεις μορφές φροντίδας των ατόμων της τρίτης και τέταρτης ηλικίας που υπάρχουν 
σήμερα (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι), ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης συντονισμός ενεργειών και  
οικονομίες κλίμακας. 
H κατανομή των πρόσθετων πόρων, στην Επενδυτική Προτεραιότητα του ΕΠ που στηρίζει τα Κέντρα 
Κοινότητας, κατέστη απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του Ο.ΦΗ.ΛΙ. 

9.iii 

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΑΜΕΑ)  
Η αναγκαιότητα της παρέμβασης αναφέρθηκε στην ΕΠ 9.i. 
Μέσω της εν λόγω Επενδυτικής Προτεραιότητας χρηματοδοτείται η σχετική παρέμβαση του αφορά 
τις οικογένειες με μέλη ΑΜΕΑ. 

9.iii 

Αναμόρφωση του συστήματος των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την αξιολόγηση 
της αναπηρίας 
Η δράση αφορά στην ενίσχυση των ιατρικών επιτροπών των ΚΕΠΑ με 3 ακόμη ειδικότητες (κοινωνικό 
λειτουργό, ψυχολόγο- ψυχίατρο και φυσιοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή ή λογοθεραπευτή ή 
φυσίατρο). Οι ειδικοί αυτοί θα συμβάλουν στην αναμόρφωση του συστήματος των ΚΕΠΑ και στη 
βελτίωση των χρόνων αναμονής, της μεθόδου αξιολόγησης της αναπηρίας, ενώ θα  αποφασίζουν και 
για τις υπηρεσίες που μπορεί και πρέπει να λαμβάνει το ΑμεΑ ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες 
εργασιακής και επομένως και κοινωνικής του ένταξης ή επανένταξης. Ο σχεδιασμός της δράσης 
προκύπτει ως αποτέλεσμα μνημονιακής υποχρέωσης. 



   

Σελίδα 10 από 20 
 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 

9.iv 

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης  (ΣΥΔ) 
Η δράση αφορά σε δημιουργία ΣΥΔ για την παροχή φροντίδας στην κοινότητα ατόμων που 
προέρχονται από ιδρύματα των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπ. Εργασίας και μονάδες 
ψυχικής υγείας του Υπ. Υγείας. Εντάσσονται στο σχεδιασμό για την αποϊδρυματοποίηση που 
επεξεργάζονται τα δύο Υπουργεία. 

9.iv 

Δράσεις αρμοδιότητας πολιτικής Υπουργείου Υγείας 
Οι δράσεις αφορούν παρεμβάσεις στο πεδίο της Ψυχικής Υγείας, πρόσθετες στις ήδη υποβληθείσες 
προτάσεις του Υπουργείου Υγείας προς τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.  
Όσον αφορά την αναγκαιότητα κατανομής πρόσθετων πόρων, σημειώνεται ότι ο αρχικός 
προϋπολογισμός που συνόδευε την πρόταση του Υπουργείου Υγείας για δράσεις 
χρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ, δεν επέτρεπε την ανάπτυξη του συνόλου των απαιτούμενων 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, καθώς ο - επιστημονικά τεκμηριωμένος - σχεδιασμός του Υπουργείου 
επέβαλε την προτεραιοποίηση της υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας (ΠΦΥ).  
Μολαταύτα, τα δεδομένα για την ψυχική υγεία, οι κοινοτικές δεσμεύσεις της χώρας για επιτάχυνση 
της ψυχιατρικής  
μεταρρύθμισης και τα βάσιμα αιτήματα από πλευράς περιφερειών και τοπικών κοινωνιών 
επιβάλλουν την εστίαση της πολιτικής σε αυτόν τον τομέα παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις αφορούν τις 
κάτωθι προτεραιότητες πολιτικής: Υπηρεσίες Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ),  δράσεις Ψυχικής 
Υγείας και Εξαρτήσεων. 

 
 ΕΚΤ – Τεκμηρίωση αλλαγών σε Ειδικούς Στόχους και Δείκτες στο πλαίσιο 

των ΘΣ8 και 9 

Θεματικός Στόχος 8 

Στο πλαίσιο της  Επενδυτικής Προτεραιότητας 8.iii: 

 αντικαταστάθηκε ο δείκτης εκροών T3288 «Αριθμός νεοϊδρυόμενων 
επιχειρήσεων στους τομείς της ΠΣΕΕ» με τον 11304 «Υποστηριζόμενα 
σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων»  

 αντικαταστάθηκε ο δείκτης αποτελεσμάτων Τ3281 «Νέες επιχειρήσεις 
στους τομείς της ΠΣΕΕ που συνεχίζουν τη λειτουργία τους ένα έτος μετά την 
ενίσχυσή τους» με τον δείκτη 11305 «Αριθμός επιχειρήσεων που η 
λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης» 

Οι παραπάνω αλλαγές έγιναν για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών του ΕΚΤ στα 
ΠΕΠ. 

 

Θεματικός Στόχος 9 

 

Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.i: 

 Έγινε αναδιατύπωση του Ειδικού Στόχου. Ο νέος ΕΣ είναι “Ενίσχυση της 
πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς 
εργασίας και πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, με έμφαση 
σε άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που 
απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό”. 

 Για την δράση της Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 
έγινε η προσθήκη των κάτωθι δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων: 
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 Δείκτης εκροών: 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 
εξαρτώμενων ατόμων» 

 Δείκτης αποτελεσμάτων: 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 εργασίας τους, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους». 

 Για τις λοιπές δράσεις της εν λόγω Επενδυτικής Προτεραιότητας, παρέμεινε 
ο δείκτης εκροών CO01 “άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων” και προστέθηκε ο δείκτης αποτελεσμάτων CR06“συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους” 

 Τέλος, διαγράφηκαν ο δείκτης εκροών CO17 “άλλα μειονεκτούντα άτομα”, 
και ο δείκτης αποτελεσμάτων T3294 “Μειονεκτούντα άτομα που 
συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση που αποκτούν εξειδίκευση που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης 
εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους” 

Οι παραπάνω αλλαγές στους Ειδικούς Στόχους και στους δείκτες τεκμηριώνονται 
από την ανάγκη: 

α) να αφαιρεθεί από τη φραστική ονομασία των ΕΣ και των δεικτών η αναφορά σε 
«μειονεκτούντα άτομα» για να μην υπάρχει σύγχυση με τον όρο «μειονεκτούντα 
άτομα» που αντιστοιχεί στις κατηγορίες συμμετεχόντων ατόμων που μετρώνται 
στους δείκτες CO12-CO18 του Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ: Οι δράσεις της 
επ.προτ.9i έχουν βασική ομάδα στόχου τα άτομα που πλήττονται από φτώχεια και 
όχι τα μειονεκτούντα άτομα, τα οποία αποτελούν ένα μικρό υποσύνολο των 
ωφελουμένων.  

β) να διαμορφωθούν διακριτοί δείκτες για την εναρμόνιση και τις άλλες δράσεις της 
9i, καθώς δεν έχουν τα ίδια αναμενόμενα αποτελέσματα. 

γ) να ληφθούν υπόψη οι δείκτες αποτελεσμάτων της Εναρμόνισης στην Επ.Προτ.8iv 
του ΕΠΑΝΑΔ ΔΒΜ, ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν ομοιογενής παρακολούθηση 
και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης στα 14 ΕΠ. 

Για το λόγο αυτό επαναδιατυπώνονται οι ΕΣ και οι δείκτες, και διαχωρίζονται οι 
δείκτες για την εναρμόνιση και τις άλλες δράσεις. Δεν αλλάζει ο τρόπος μέτρησης 
των δεικτών, καθώς όλοι αφορούν «συμμετέχοντες» κατά την έννοια του 
Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ. 

Με βάση την παραπάνω τεκμηρίωση, είναι ακατάλληλος ο δείκτης CO17.  

Για τις άλλες δράσεις της 9i πλην της Εναρμόνισης, παραμένει και πρέπει να 
συνδέεται με αυτές ο δείκτης CO01.  

Σε ό,τι αφορά στον δείκτη αποτελεσμάτων της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματική 
και Οικογενειακή Ζωής» έχει προταθεί και συμφωνηθεί, με την ΕΥΣΕΚΤ και την Ευρ. 
Επιτροπή, ειδικός δείκτης άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων καθώς 
θεωρείται καταλληλότερος από ένα δείκτη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων 
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(σύμφωνα με τη «λογική της παρέμβασης» της σχετικής δράσης), χωρίς να αφαιρεί 
«είδη των αποτελεσμάτων» που αποτυπώνονται στους δείκτες των αρχικά 
εγκεκριμένων ΕΠ. 

 

Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 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: 

 ΕΣ 9ii1:  

Νέοι δείκτες Εκροών: 

05502 - «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» 

05503 - «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» 

Οι δράσεις που παρακολουθούν οι παραπάνω δείκτες εκροών 
(Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων) διαχωρίζεται / διαφοροποιείται 
από τις δράσεις υποστήριξης των ατόμων περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά. Oι δράσεις υποστήριξης των ατόμων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, είναι δράσεις που 
απευθύνονται σε «συμμετέχοντες» κατά τον ορισμό των κοινών 
δεικτών του Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ, και συνδέονται με το 
δείκτη συμμετεχόντων CO15. Οι δράσεις ενίσχυσης δομών αντίθετα 
(ΚΚ ή/και Δομές Αστέγων), είναι δράσεις συστημικού χαρακτήρα 
(capacity building operations), έχουν ομάδα στόχου φορείς (entities) 
και τα άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους 
θεωρούνται έμμεσα ωφελούμενοι. Σύμφωνα με το Παράδειγμα 8, 
σελ. 22 του Εγγράφου Οδηγιών της Ε.Επιτροπής «Αnnex D – Practical 
Guidance on data collection and validation”, (Programming Period 
2014-2020, Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, 
ESF), σε πράξεις στις οποίες το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί μισθούς 
εργαζομένων που στελεχώνουν τις υποστηριζόμενες δομές 
προκειμένου να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε μειονεκτούντα 
άτομα, ούτε οι εργαζόμενοι των δομών ούτε οι ωφελούμενοι λήπτες 
των παρεχόμενων υπηρεσιών θεωρούνται συμμετέχοντες, και 
επομένως οι κοινοί δείκτες συμμετεχόντων είναι ακατάλληλοι/μη 
σχετικοί. Για το λόγο αυτό οι δράσεις παρακολουθούνται με ειδικούς 
δείκτες που μετρούν αριθμό δομών και αριθμό ωφελούμενων 
ατόμων (ως έμμεσα ωφελουμένων). 
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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 Ρομ)” 

Νέος δείκτης αποτελεσμάτων 11104 - «Μετανάστες, συμμετέχοντες 
αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που 
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους». Ο εν λόγω δείκτης 
αντικατέστησε τον υφιστάμενο  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 διαφορετικά 
αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι δράσεις υποστήριξης των ατόμων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, εφόσον είναι δράσεις που 
απευθύνονται σε «συμμετέχοντες» κατά τον ορισμό των κοινών δεικτών του 
Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ, συνδέονται με δείκτες συμμετεχόντων (αυτή η λογική 
παρέμβασης ίσχυε και στους δείκτες των εγκεκριμένων ΠΕΠ για τις εν λόγω 
δράσεις). Οι δράσεις ενίσχυσης δομών αντίθετα, είναι δράσεις συστημικού 
χαρακτήρα (capacity building operations), οι οποίες έχουν ομάδα στόχου φορείς 
(entities) και τα άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους είναι 
έμμεσα ωφελούμενοι.  

Για το λόγο αυτό διαμορφώνονται δύο ΕΣ για τα δύο είδη δράσεων. Αντίστοιχα 
διαμορφώνονται διακριτοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, σε κάθε ΕΣ, καθώς 
οι δείκτες των αρχικά εγκεκριμένων ΠΕΠ κάλυπταν – ως λογική παρέμβασης - τις 
δράσεις υποστήριξης των Ρομά και δεν είναι  κατάλληλοι για τις άλλες δράσεις, έτσι 
όπως αυτές εξειδικεύτηκαν από την πολιτική του Υπουργείου Εργασίας για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας. 

Οι προτεινόμενες αλλαγές στο δείκτη αποτελεσμάτων του ΠΕΠ που συνδέεται με 
τον ΕΣ 9ii2, είναι φραστικού τύπου, έτσι ώστε να είναι σαφές ότι ο δείκτης 
αποτελεσμάτων αντιστοιχεί στον ίδιο πληθυσμό αναφοράς του δείκτη εκροών. 

 

Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 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 
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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 - «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη 
φροντίδα  

Νέος Δείκτης αποτελεσμάτων: 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 εργασίας τους, αμέσως μετά 
τη λήξη της συμμετοχής τους». 

 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 - «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»  

05503 - «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» 

Οι συγκεκριμένες δράσεις παρακολουθούνται μέσω του παραπάνω 
δεικτών εκροών (ΚΔΗΦ, Δομές για τη στήριξη των γυναικών θυμάτων 
βίας) διότι πρόκειται για δράσεις συστημικού χαρακτήρα. Οι δράσεις 
συστημικού χαρακτήρα (capacity building operations), έχουν ομάδα 
στόχου φορείς (entities) και τα άτομα που λαμβάνουν τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες τους θεωρούνται έμμεσα ωφελούμενοι. 
Σύμφωνα με το Παράδειγμα 8, σελ. 22 του Εγγράφου Οδηγιών της 
Ε.Επιτροπής «Αnnex D – Practical Guidance on data collection and 
validation”, (Programming Period 2014-2020, Monitoring and 
Evaluation of European Cohesion Policy, ESF), σε πράξεις στις οποίες 
το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί μισθούς εργαζομένων που στελεχώνουν τις 
υποστηριζόμενες δομές προκειμένου να παρέχουν κοινωνικές 
υπηρεσίες σε μειονεκτούντα άτομα, ούτε οι εργαζόμενοι των δομών 
ούτε οι ωφελούμενοι λήπτες των παρεχόμενων υπηρεσιών 
θεωρούνται συμμετέχοντες, και επομένως οι κοινοί δείκτες 
συμμετεχόντων είναι ακατάλληλοι/μη σχετικοί. Για το λόγο αυτό οι 
δράσεις παρακολουθούνται με ειδικούς δείκτες που μετρούν αριθμό 
δομών και αριθμό ωφελούμενων ατόμων (ως έμμεσα 
ωφελουμένων).  
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Νέος δείκτης αποτελεσμάτων: 

05504 - «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες 
υπηρεσίες» (ο οποίος συνδέεται με το δείκτη εκροών 05502). 

B) H εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη να συνδέεται με τους εξής 
δείκτες: 

Δείκτης εκροών: 11501 - «Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται 
από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις» 

Η συγκεκριμένη δράση είναι δράση συστημικού χαρακτήρα. Σκοπός της εν 
λόγω δράσης είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων με στελέχωση 
ειδικού εκπαιδευτικού / βοηθητικού προσωπικού (το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί 
τους μισθούς τους) ώστε να υποστηριχθούν οι μαθητές ΑμεΑ που φοιτούν 
στα εν λόγω σχολεία στις ίδιες τάξεις μαζί με τους άλλους μαθητές. Για το 
λόγο αυτό ούτε το βοηθητικό προσωπικό ούτε οι μαθητές ΑμεΑ θεωρούνται 
συμμετέχοντες κατά την έννοια των κοινών δεικτών και για αυτό σε όσα ΕΠ 
είχε συνδεθεί η Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Στήριξη με τον κοινό δείκτη 
CO16 (προσαρμόστε αντίστοιχα όσοι είχατε αυτή τη σύνδεση), η σύνδεση 
αυτή δεν είναι ορθή και ο δείκτης CO16 αφαιρέθηκε ως ακατάλληλος από 
την 9iii. 

 

Δείκτης αποτελεσμάτων: 11509 - «Ποσοστό σχολείων που παρέχουν 
υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ» 

 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, οι οποίες απευθύνονται σε 
«συμμετέχοντες», από τις δράσεις ενίσχυσης δομών και τις δράσεις 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, οι οποίες έχουν συστημικό 
χαρακτήρα (capacity building operations), ομάδα στόχου φορείς (entities) και τα 
άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους είναι έμμεσα 
ωφελούμενοι.  

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. προτεραιότητες. 

γ)  να αντικατασταθούν υπάρχοντες επιχειρησιακοί δείκτες που στηρίχθηκαν σε 
παραδοχές οι οποίες δεν ισχύουν μετά την εξειδίκευση των δράσεων: η 
στοχοθέτηση των κοινών δεικτών εκροών όπως ο CO17 έχει στηριχθεί στην 
παραδοχή ότι όλες οι δράσεις έχουν ομάδα στόχο «συμμετέχοντες» (ενώ αυτό 
ισχύει μόνο για την εναρμόνιση ΑΜΕΑ). Ειδικότερα, ο δείκτης CO17 είναι 
ακατάλληλος γιατί τα «άλλα μειονεκτούντα άτομα» δεν είναι η ομάδα στόχου 
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των εν λόγω δράσεων. Συνεπώς κανείς από τους κοινούς δείκτες εκροών δεν 
είναι κατάλληλος για καμία από τις δράσεις της 9iii.  

δ)  να διαμορφωθούν νέοι κατάλληλοι και διακριτοί για κάθε είδος δράσεων 3 
δείκτες αποτελεσμάτων, ίδιοι σε όλα τα ΠΕΠ, εφόσον πρόκειται για όμοιου 
τύπου δράσεις. 

 

Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 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 “Βελτίωση 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 - «Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη 
φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων 
Υγείας (TOMY)». 

Δείκτης εκροών 2: 11203 - «Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) 
που λειτουργούν». 

Οι παραπάνω δείκτες αντικαθιστούν τον Τ3293: Ανασφάλιστοι 
πολίτες (περιλαμβάνονται και τα προστατευόμενα μέλη αυτών) και 
συμμετέχουν σε δράσεις του Health Safety Net, καθώς η στρατηγική 
των δράσεων για την υγεία είναι διαφορετική από αυτήν στην οποία 
στηρίχθηκαν οι παραδοχές του υφιστάμενου δείκτη όταν εγκρίθηκαν 
τα προγράμματα τρία χρόνια πριν. Οι παρεμβάσεις για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις 
είναι όλες παρεμβάσεις συστημικού χαρακτήρα, καθώς το ΕΚΤ 
συγχρηματοδοτεί δομές/φορείς για την παροχή υπηρεσιών σε 
ωφελούμενους. Συνεπώς είναι ακατάλληλοι οι κοινοί δείκτες 
συμμετεχόντων, αλλά και ειδικοί δείκτες συμμετεχόντων που είχαν 
στην ονομασία τους αναφορά σε «μειονεκτούντα άτομα» ή στο 
««Ηealth Safety Net» (προσαρμόστε αντίστοιχα με το πρόγραμμά 
σας). Ο δείκτης εκροών 11202, μετρά ωφελούμενους ως λήπτες 
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υπηρεσιών των αντίστοιχων παρεμβάσεων και όχι ως άμεσα 
συμμετέχοντες. 

Δείκτης αποτελεσμάτων (που συνδέεται με το δείκτη εκροών 1): 
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)». 

 

B) Oι Δράσεις Ψυχικής Υγείας συνδέθηκαν με τους εξής δείκτες:  

Δείκτης εκροών: 11204 - «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας». 

Ο συγκεκριμένος δείκτης αντικαθιστά τον Τ3293: Ανασφάλιστοι 
πολίτες (περιλαμβάνονται και τα προστατευόμενα μέλη αυτών) και 
συμμετέχουν σε δράσεις του Health Safety Net, καθώς η στρατηγική 
των δράσεων για την υγεία είναι διαφορετική από αυτήν στην οποία 
στηρίχθηκαν οι παραδοχές του υφιστάμενου δείκτη όταν εγκρίθηκαν 
τα προγράμματα τρία χρόνια πριν : Οι παρεμβάσεις για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις 
είναι όλες παρεμβάσεις συστημικού χαρακτήρα, καθώς το ΕΚΤ 
συγχρηματοδοτεί δομές/φορείς για την παροχή υπηρεσιών σε 
ωφελούμενους. Συνεπώς είναι ακατάλληλοι οι κοινοί δείκτες 
συμμετεχόντων, αλλά και ειδικοί δείκτες συμμετεχόντων που είχαν 
στην ονομασία τους αναφορά σε «μειονεκτούντα άτομα» ή στο 
««Ηealth Safety Net» (προσαρμόστε αντίστοιχα με το πρόγραμμά 
σας). Ο δείκτης εκροών 11204, μετρά ωφελούμενους ως λήπτες 
υπηρεσιών των αντίστοιχων παρεμβάσεων και όχι ως άμεσα 
συμμετέχοντες. 

 

Δείκτης αποτελεσμάτων: 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». 

 

Γ) Οι Δράσεις για τις Εξαρτήσεις συνδέθηκαν με τους εξής δείκτες:  

Δείκτης εκροών: 11205 - «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από 
υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις». 

Ο συγκεκριμένος δείκτης αντικαθιστά τον Τ3293: Ανασφάλιστοι 
πολίτες (περιλαμβάνονται και τα προστατευόμενα μέλη αυτών) και 
συμμετέχουν σε δράσεις του Health Safety Net, καθώς η στρατηγική 
των δράσεων για την υγεία είναι διαφορετική από αυτήν στην οποία 
στηρίχθηκαν οι παραδοχές του υφιστάμενου δείκτη όταν εγκρίθηκαν 
τα προγράμματα τρία χρόνια πριν : Οι παρεμβάσεις για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις 
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είναι όλες παρεμβάσεις συστημικού χαρακτήρα, καθώς το ΕΚΤ 
συγχρηματοδοτεί δομές/φορείς για την παροχή υπηρεσιών σε 
ωφελούμενους. Συνεπώς είναι ακατάλληλοι οι κοινοί δείκτες 
συμμετεχόντων, αλλά και ειδικοί δείκτες συμμετεχόντων που είχαν 
στην ονομασία τους αναφορά σε «μειονεκτούντα άτομα» ή στο 
««Ηealth Safety Net» (προσαρμόστε αντίστοιχα με το πρόγραμμά 
σας). Ο δείκτης εκροών 11204, μετρά ωφελούμενους ως λήπτες 
υπηρεσιών των αντίστοιχων παρεμβάσεων και όχι ως άμεσα 
συμμετέχοντες. 

 

Δείκτης αποτελεσμάτων: 11208 - «Ποσοστό των ατόμων που 
ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο 
των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις». 

 ΕΣ 9iii2:  

Για τις δράσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία δομών (πχ. Δομές 
αντιμετώπισης της φτώχειας) διαμορφώθηκαν οι κάτωθι δείκτες: 

 

Νέοι δείκτες Εκροών: 

05502 - «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» 

05503 - «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» 

Οι συγκεκριμένες δράσεις παρακολουθούνται μέσω του παραπάνω 
δεικτών εκροών (Δομές παροχής βασικών αγαθών, ΚΗΦΗ, ΣΥΔ) διότι 
πρόκειται για δράσεις συστημικού χαρακτήρα. Οι δράσεις συστημικού 
χαρακτήρα (capacity building operations), έχουν ομάδα στόχου φορείς 
(entities) και τα άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
τους θεωρούνται έμμεσα ωφελούμενοι. Σύμφωνα με το Παράδειγμα 8, 
σελ. 22 του Εγγράφου Οδηγιών της Ε. Επιτροπής «Αnnex D – Practical 
Guidance on data collection and validation”, (Programming Period 2014-
2020, Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, ESF), σε 
πράξεις στις οποίες το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί μισθούς εργαζομένων που 
στελεχώνουν τις υποστηριζόμενες δομές προκειμένου να παρέχουν 
κοινωνικές υπηρεσίες σε μειονεκτούντα άτομα, ούτε οι εργαζόμενοι των 
δομών ούτε οι ωφελούμενοι λήπτες των παρεχόμενων υπηρεσιών 
θεωρούνται συμμετέχοντες, και επομένως οι κοινοί δείκτες 
συμμετεχόντων είναι ακατάλληλοι/μη σχετικοί. Για το λόγο αυτό οι 
δράσεις παρακολουθούνται με ειδικούς δείκτες που μετρούν αριθμό 
δομών και αριθμό ωφελούμενων ατόμων (ως έμμεσα ωφελουμένων). 

 

Νέος δείκτης αποτελεσμάτων: 

05504 - «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες 
υπηρεσίες» (ο οποίος συνδέεται με το δείκτη εκροών 05502). 
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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 παρέμβασης, αναμενόμενα 
αποτελέσματα και ομάδα στόχου.  

Η στρατηγική των δράσεων για την υγεία είναι διαφορετική από αυτήν στην οποία 
στηρίχθηκαν οι παραδοχές των υφιστάμενων δεικτών όταν εγκρίθηκαν τα 
προγράμματα τρία χρόνια πριν. Οι νέοι δείκτες για την υγεία θα μετρούν 
ωφελούμενα άτομα – όπως και οι υφιστάμενοι επιχειρησιακοί δείκτες στα αρχικά 
εγκεκριμένα ΠΕΠ – αλλά με ονομασία που να μην έχει αναφορά στο «Ηealth Safety 
Net», (δείκτης Τ3293), στα «μειονεκτούντα άτομα» (CO17) γιατί η ομάδα στόχου 
των δράσεων δεν είναι τα «μειονεκτούντα άτομα», όπως αυτά ορίζονται στους 
δείκτες του Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ.  

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. 

 

Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.v: 

 Έγινε αντικατάσταση υπαρχόντων και προσθήκη νέων δεικτών σύμφωνα με 
τα παρακάτω. 

 Δείκτης εκροών 1: 11301 - «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και 
νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας» 

 Δείκτης εκροών 2: 11302 - «Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας» 

 Δείκτης αποτελεσμάτων (αποτέλεσμα του δείκτη εκροών 1): 11303 - 
«Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος 
μετά τη λήξη της παρέμβασης». 

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 ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων). 
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2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠ 

 Ειδικοί Στόχοι στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ 

Σε ό,τι αφορά στους πρόσθετους πόρους από το ΕΤΠΑ, επηρεάζεται ο Ειδικός 
Στόχος 6.a.1 - Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας για τα υγρά απόβλητα μέσω του οποίου επιδιώκεται η Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Περιφέρειας, η 
αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου και 
Εθνικών Στρατηγικών στον Τομέα των υγρών αποβλήτων (Οδηγία 91/271, ΚΥΑ 
5673/400/1997 κλπ), η αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Περιβαλλοντικού Κεκτημένου και Εθνικών Στρατηγικών στον Τομέα των Αποβλήτων 
σε Περιφερειακό Επίπεδο (Εφαρμογή Οδηγιών 2008/98/ΕΚ, 94/62/ΕΚ, 1999/31/ΕΚ) 
και η βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των Πόρων. 

Μέσω της αναθεώρησης ενισχύεται η επιτευξιμότητα των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου ειδικού στόχου.  

 

 Ειδικοί Στόχοι στο πλαίσιο του ΕΚΤ 

Σε ό,τι αφορά στο ΕΚΤ, οι αλλαγές που έγιναν στο πλαίσιο της εν λόγω 
αναθεώρησης είναι ευρύτερες και πέραν των πρόσθετων πόρων, και επηρεάζουν – 
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω - τον Θεματικό Στόχο 8 και 9.  

Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας αναθεώρησης: 

 Διαμορφώνονται Ειδικοί Στόχοι οι οποίοι: 
 

o  κρίνονται καταλληλότεροι για την παρακολούθηση των 
παρεμβάσεων του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020 όπως αυτές έχουν πλέον 
εξειδικευθεί σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος,  
 

o συμβάλλουν στην παρακολούθηση κοινών παρεμβάσεων μεταξύ των 
διαφόρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οι οποίες εξυπηρετούν 
εθνικές πολιτικές (όπως είναι οι δράσεις για την Εναρμόνιση 
Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής, οι δράσεις του τομέα της 
Υγείας, κ.α.). 
 

 Διαμορφώνονται κατάλληλοι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων οι οποίοι 
συμβάλλουν στην καλύτερη παρακολούθηση των παρεμβάσεων του ΕΠ και 
αποτύπωση των αποτελεσμάτων τους.  


