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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

ΑΠ.1. Ενίσχυση των 

Μηχανισμών και των 

Επενδύσεων των ΜΜΕ 

της Περιφέρειας Αττικής 

στην Έρευνα και την 

Καινοτομία – Προώθηση 

της «ευφυούς 

εξειδίκευσης» 

1.α.1. Δημιουργία 

δομών και υποδομών 

έρευνας και καινοτομίας 

(Ε&Κ) σε περιφερειακό 

επίπεδο 

SO027. Δομές στήριξης 

επιχειρήσεων για παραγωγή 

καινοτομίας 

Αφορά τη δημιουργία κέντρων 

καινοτομίας στη Περιφέρεια  
Αριθμός 1 Ετήσια 

Ομογενοποιημένος δείκτης που αντικαθιστά τον αρχικά 

εγκεκριμένο ειδικό δείκτη εκροών Τ3302. Εκπονηθείσα ris3 για 

Αττική (Κομνηνός et al 2012)  

SO033. Ερευνητικές υποδομές που 

ενισχύονται  

Αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων 

ερευνητικών υποδομών  
Αριθμός 4 Ετήσια 

Ομογενοποιημένος δείκτης. Η ενίσχυση αφορά κυρίως στην 

αναβάθμιση κτιριακών υποδομών έρευνας και καινοτομίας 

περιφερειακής εμβέλειας για την διευκόλυνση της 

επιχειρηματικότητας και την εφαρμογή δράσεων 

επιχειρηματικής ανακάλυψης. Το μοναδιαίο κόστος 

υπολογίζεται με βάση αντίστοιχες παρεμβάσεις της περιόδου  

2007-2013 και εκτιμάται σε ~2,5 εκ €. Στο συγκεκριμένο δείκτη 

προσμετράται και η δομή διακυβέρνησης της RIS.  Παρά τη 

μείωση των διαθέσιμων πόρων στα πεδία παρέμβασης με τα 

οποία συνδέεται ο δείκτης δεν προκύπτει ανάγκη μείωσης της 

τιμής στόχου καθώς η μέχρι σήμερα εξέλιξη των δράσεων 

καταδεικνύει επίτευξη της αρχικής πρόβλεψης. 

1.β.1. Αύξηση των 

δαπανών των 

επιχειρήσεων για 

έρευνα, τεχνολογική 

ανάπτυξη και 

καινοτομία 

CO01. Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη οποιασδήποτε 

μορφής από το ΕΤΠΑ (είτε η 

στήριξη αφορά κρατική ενίσχυση 

είτε όχι)  

επιχειρήσεις 230 Ετήσια 

Κοινός δείκτης (κωδ. 01, Παρ. Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης. Αποτελεί 

άθροισμα του συνόλου των Επιχειρήσεων που ενισχύονται 

από το Πρόγραμμα. Η τιμή στόχος για το 2023 μειώνεται 

αναλογικά προς την μείωση των διαθέσιμων ποσών στους 

κωδικούς παρέμβασης 062 και 064 με τους οποίους συνδέεται 

ο δείκτης:    Αρχικά 300 για διαθέσιμο ποσό (στα πεδία 62 κ 64 

) 12.834.078. Πλέον για διαθέσιμο ποσό 9.834.078 

αντιστοιχούν 230 επιχειρήσεις 

CO26. Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με ερευνητικά 

ινστιτούτα 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με ερευνητικά 

ιδρύματα σε έργα Ε & Α. 

Τουλάχιστον μία επιχείρηση και 

ένα ίδρυμα έρευνας συμμετέχει στο 

έργο. Ένας ή περισσότεροι των 

συνεργαζόμενων μερών 

(ερευνητικό ίδρυμα ή επιχείρηση) 

θα μπορεί να λάβει την 

υποστήριξη. Το πλαίσιο των 

συνεργασιών μπορεί να αφορά 

νέες ή υφιστάμενες δομές. Η 

συνεργασία θα πρέπει να 

διαρκέσει τουλάχιστον για όλη τη 

διάρκεια του έργου.  

επιχειρήσεις 191 Ετήσια 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που 

αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα πραγματοποιείται με βάση το μέσο 

μοναδιαίο κόστος (~65.000,00 €/επιχείρηση) που προκύπτει 

από σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο και την κατανομή πίστωσης των 

επιμέρους κατηγοριών παρέμβασης. Οι σχετικές δράσεις 

αφορούν ενδεικτικά: «Υποστήριξη Ομάδων ΜΜΕ για 

δραστηριότητες Ε&Τ - Προκήρυξη 2009 και «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε 

εστιασμένους ερευνητικούς & τεχνολογικούς τομείς». Κοινός 

δείκτης (κωδ. 26, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης. Βάση 

υπολογισμού αποτελεί το μοναδιαίο κόστος της Περιόδου 

2007-2013  Η τιμή στόχος για το 2023 μειώνεται αναλογικά 

προς την μείωση των διαθέσιμων ποσών στους κωδικούς 

παρέμβασης 062 και 064 με τους οποίους συνδέεται ο δείκτης:    
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

Αρχικά 250 για διαθέσιμο ποσό (στα πεδία 62 κ 64 ) 

12.834.078. Πλέον για διαθέσιμο ποσό 9.834.078 αντιστοιχούν 

191 επιχειρήσεις 

CO27. Ιδιωτικές επενδύσεις που 

αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη 

στον τομέα της καινοτομίας ή της 

έρευνας και ανάπτυξης 

Συνολική ιδιωτική συμμετοχή σε 

συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΤΑ, 

περιλαμβανομένης της ιδιωτικής 

συμμετοχής σε τυχόν μη επιλέξιμα 

προς χρηματοδότηση τμήματα του 

έργου 

EUR 27.165.100  Ετήσια 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που 

αφορά στις ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια 

στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή της έρευνας και 

ανάπτυξης, προκύπτει με δεδομένη την κατανομή πίστωσης 

και την εκτίμηση ότι πέρα από ιδιωτικές επενδύσεις, θα 

υποβληθούν και δράσεις που σχετίζονται με συμβουλευτικές 

υπηρεσίες καθώς και άλλες μη επιχορηγούμενες δράσεις. 

Κοινός δείκτης (κωδ. 27, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης.  

Υπολογίζεται ότι το μέσο ποσοστό ενίσχυσης θα ανέλθει στο 

50% σε επίπεδο άξονα. Λόγω της μείωσης των πόρων της 

επενδυτικής προτεραιότητας 1b η τιμή στόχος για το 2023 θα 

μεταβληθεί αναλογικά με την μεταβολή του προϋπολογισμού 

της επενδυτικής προτεραιότητας. Επομένως η νέα τιμή στόχος 

διαμορφώνεται στα 27.165.100€ 

CV5 

Κόστος επιχορήγησης για Ε&ΤΑ σε 

θεραπείες και εμβόλια για τον 

COVID-19  

EUR 3.000.000 Ετήσια 

Δείκτης ΕΤΠΑ για δράσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της 

πανδημίας COVID-19, που αφορά στο κόστος επιχορήγησης 

για Ε&ΤΑ σε θεραπείες και εμβόλια και γενικότερα έρευνα για 

την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του φαινομένου της 

πανδημίας του COVID-19. 

 

ΑΠ.2. Διάδοση και 

Ανάπτυξη Καινοτόμων 

Προϊόντων και 

Υπηρεσιών των ΜΜΕ με 

τη χρήση ΤΠΕ 

2.β.1 Αύξηση χρήσης 

ΤΠΕ στις ΜΜΕ 

CO01. Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη  οποιασδήποτε 

μορφής από το ΕΤΠΑ (είτε η 

στήριξη αφορά κρατική ενίσχυση 

είτε όχι) για υπηρεσίες και 

εφαρμογές ΤΠΕ στις ΜΜΕ  

επιχειρήσεις 384 Ετήσια 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που 

αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων που ενισχύονται για 

υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ σε ΜΜΕ, πραγματοποιείται με 

βάση το μέσο μοναδιαίο που προκύπτει από σχετικές δράσεις 

της ΚτΠ που υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη προγραμματική 

περίοδο και την κατανομή πίστωσης των επιμέρους 

κατηγοριών παρέμβασης.. Κοινός δείκτης (κωδ. 01, Παρ.Ι, 

Καν.1301/2013). Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα 

Παρακολούθησης. Βάση υπολογισμού αποτελεί το μοναδιαίο 

κόστος της Περιόδου 2007-2013.  Λόγω του ότι ο δείκτης 

αποτελεί Υπερσύνολο των δεικτών CO02, CO04 και CO05, και 

συνακόλουθα της μεταβολής των τιμών των εν λόγω δεικτών, η 

νέα τιμή στόχος του δείκτη διαμορφώνεται στις 384 

επιχειρήσεις. 

CO02. Αριθμός Επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη σε μορφή μη 

επιστρεπτέας άμεσης 

επιχειρήσεις 240 Ετήσια 
Κοινός δείκτης (κωδ. 02, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης. 

Υποσύνολο του Δείκτη CO01 Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της 
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

χρηματοδοτικής στήριξης με την 

προϋπόθεση της ολοκλήρωσης 

των έργων (επιχορηγήσεις), για 

υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ στις 

ΜΜΕ 

τιμής στόχου του δείκτη που αφορά τον αριθμό των 

επιχειρήσεων που ενισχύονται για υπηρεσίες και εφαρμογές 

ΤΠΕ σε ΜΜΕ, πραγματοποιείται με βάση το μέσο μοναδιαίο 

κόστος που προκύπτει από σχετικές δράσεις της ΚτΠ που 

υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη προγραμματική περίοδο και 

την κατανομή πίστωσης των επιμέρους κατηγοριών 

παρέμβασης «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη»   

Οι σχετικές δράσεις αφορούν α) «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για 

την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-

security), β) «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών 

Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων 

Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων 

(digi−lodge)» και γ) «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για 

την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)», ενώ το 

μέσο μοναδιαίο κόστος που προκύπτει είναι 36.000€/ 

επιχείρηση. Η τιμή στόχος του δείκτη θα μειωθεί αναλογικά με 

τη μείωση των πόρων της επενδυτικής προτεραιότητας 2b. 

Επομένως η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στις 240 

επιχειρήσεις. 

CO04. Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνει στήριξη η οποία δεν 

περιλαμβάνει άμεσο χρηματικό 

όφελος (καθοδήγηση, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων κλπ), 

για υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ 

στις ΜΜΕ  

επιχειρήσεις 120 Ετήσια 

Κοινός δείκτης (κωδ. 04, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης. 

Υποσύνολο του Δείκτη CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη» 

Σχετίζεται με την παροχή κυρίως συμβουλευτικών υπηρεσιών 

που παρέχεται από συλλογικούς φορείς. Εξετάζεται και η 

ενεργοποίηση του ψηφιακού voucher  Το επιχειρηματικό 

κεφάλαιο θεωρείται χρηματοδοτική στήριξη Η τιμή στόχος 

προσδιορίζεται με βάση την συμμετοχή των επιχειρήσεων σε 

αντίστοιχες δράσεις στο ΠΕΠ 2007-2013. Λόγω της μείωσης 

πόρων της επενδυτικής προτεραιότητας 2b μεταβάλλεται 

αναλογικά και η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 από 150 

επιχειρήσεις σε 120. 

CO05. Αριθμός νέων επιχειρήσεων 

που ενισχύονται 

Αφορά τη δημιουργία 

επιχειρήσεων και μέτρων 

καινοτομίας, που ο στόχος  

είναι να δημιουργηθούν ή να 

υποστηριχθούν νέες επιχειρήσεις 

(π.χ. επιχειρήσεις έντασης 

γνώσης, εκκίνηση νέων 

τεχνολογικών  

επιχειρήσεων). 

επιχειρήσεις 24 Ετήσια 

Όσο αφορά την επιχείρηση που δημιουργείται δεν πρέπει να 

υπήρχε τρία χρόνια πριν από την έναρξη του έργου, αλλά η 

Διαχειριστική Αρχή ή η Εθνική νομοθεσία δύναται να ορίσει 

μικρότερο χρονικό όριο. Μία επιχείρηση δεν θεωρείται νέα, εάν 

αλλάξει μόνο η νομική της μορφή. Η τιμή στόχος 

προσδιορίσθηκε με βάση την αναλογία  συνολικός αριθμός  

ενισχυόμενων επιχειρήσεων / προς νέες επιχειρήσεις  

Κοινός δείκτης (κωδ. 05, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης. 
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

Υποσύνολο του Δείκτη CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη» Λόγω της μείωσης πόρων της 

επενδυτικής προτεραιότητας 2b μεταβάλλεται αναλογικά και η 

τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 από 30 επιχειρήσεις σε 24. 

CO06. Ιδιωτικές επενδύσεις που 

αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη 

επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 

Συνολική αξία της ιδιωτική 

συμμετοχή του υποστηριζόμενου 

έργου που δύναται να θεωρηθεί ως 

κρατική ενίσχυση, εφόσον η μορφή 

στήριξης είναι μορφή 

επιχορήγησης. 

EUR 17.350.000 Ετήσια 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που 

αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια 

στήριξη επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις), προκύπτει με δεδομένη 

την κατανομή πίστωσης στις κατηγορίες παρέμβασης και την 

εκτίμηση των επαγόμενων επενδύσεων από άμεσες ενισχύσεις 

σε ΜΜΕ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Κοινός 

δείκτης (κωδ. 06, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης.  Χωρίς να 

είναι γνωστό το καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλεχθεί  π.χ 

Περιφερειακός Χάρτης  ενισχύσεων, Κανόνας de minimis , 

επιλέχθηκε ως μέσο ποσοστό ενίσχυσης του 50%. Στην 

επενδυτική προτεραιότητα περιλαμβάνονται και δράσεις για την 

παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις  και όχι μόνο παροχή 

επιχορηγήσεων. Λόγω της μείωσης πόρων της επενδυτικής 

προτεραιότητας η νέα τιμή στόχος που προκύπτει με αναλογική 

μεταβολή διαμορφώνεται στα 17.350.000€. 

CO08. Αύξηση της απασχόλησης 

σε επιχειρήσεις που ενισχύονται 

Μεικτές νέες θέσεις εργασίας σε 

υποστηριζόμενες επιχειρήσεις σε 

ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχόλησης  

48 Ετήσια 

Επί της ουσίας αποτελεί έναν δείκτη που μετράται πριν και 

μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο οποίος υπολογίζει το μέρος 

της αύξησης της απασχόλησης που  είναι άμεση συνέπεια της 

ολοκλήρωσης του έργου (οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν 

για την υλοποίηση του έργου δεν προσμετρούνται).  

Εάν η συνολική απασχόληση στην επιχείρηση δεν αυξάνεται, η 

τιμή του δείκτη είναι μηδέν. Θεωρείται ως διατήρηση των 

υφιστάμενων θέσεων εργασίας και όχι ως αύξηση της 

συνολικής απασχόλησης. Οι διασφαλισμένες θέσεις εργασίας 

δεν προσμετρούνται στο δείκτη. 

Κοινός δείκτης (κωδ. 08, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης. 

Η χαμηλή τιμή στόχος σχετίζεται με την παραδοχή ότι οι 

επενδύσεις σε  ΤΠΕ  υφισταμένων επιχειρήσεων δεν οδηγούν 

σε αύξηση των θέσεων απασχόλησης. Η αύξηση  των θέσεων 

απασχόλησης θα προέλθουν από τις νεοϊδρυόμενες 

Επιχειρήσεις.   Την προγραμματική περίοδο 2007-2013 

παρατηρήθηκε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση 

των επενδύσεων , ενώ και το χρηματοδοτικό εργαλείο που 

δημιουργήθηκε παρουσίασε σχεδόν  μηδενική ζήτηση. Εάν 

εμπεδωθεί το κλίμα εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία  και 

διασφαλισθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό  

και αυξηθούν οι ιδιωτικές  επενδύσεις η τιμή στόχος θα 
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αναθεωρηθεί. Η εμπειρία έδειξε ότι σε περιόδους υψηλής 

οικονομικής μεταβλητότητας και οικονομικής κρίσης οι 

επιχειρήσεις δεν προβαίνουν σε αύξηση των μόνιμων θέσεων 

εργασίας. Θεωρείται ότι κάθε Νέο-ιδρυομένη επιχείρηση κατά  

μέσο όρο δημιουργεί δύο θέσεις εργασίας  Λόγω της μείωσης 

πόρων της επενδυτικής προτεραιότητας η νέα τιμή στόχος που 

προκύπτει με αναλογική μεταβολή διαμορφώνεται στα 48 

ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. 

2.γ.1 Αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στους τομείς των 

μεταφορών, του 

πολιτισμού και της 

κοινωνικής 

ενσωμάτωσης 

SO007. Ψηφιακές υπηρεσίες που 

δημιουργούνται / αναβαθμίζονται 

Ο δείκτης αφορά στον αριθμό των 

δημιουργούμενων και 

αναβαθμιζόμενων ψηφιακών 

υπηρεσιών και εφαρμογών, που 

απευθύνονται στους πολίτες. 

αριθμός 3 Ετήσια 

Νέος ομογενοποιημένος δείκτης. Λόγω της μείωσης πόρων της 

επενδυτικής προτεραιότητας 2c μεταβάλλεται αναλογικά και η 

τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 από 4 σε 3 ψηφιακές 

υπηρεσίες και εφαρμογές. 

Τ3225. Εφαρμογές ΤΠΕ στις 

αστικές μεταφορές 

Το έργο του εκσυγχρονισμού του 

συστήματος έκδοσης και 

διαχείρισης εισιτηρίων στις αστικές 

συγκοινωνίες της ευρύτερης 

μητροπολιτικής περιοχής της 

Αθήνας ("Ενιαίο Αυτόματο 

Σύστημα Συλλογής Κομίστρου" / e-

ticket) 

Αριθμός 1  Ετήσια  

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης. Ο δείκτης 

σχετίζεται με το συνεχιζόμενο έργο της τρέχουσας περιόδου. 

Το ηλεκτρονικό εισιτήριο χρησιμοποιείται πλέον στις 

περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις που υπάρχουν πολλαπλά 

μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλει μετρό, τραμ, προαστιακός) 

λόγω των πολλαπλών ωφελειών που προσφέρει τόσο στο 

χρήστη όσο και στους οργανισμούς συγκοινωνιών. Λόγω των 

πλεονεκτημάτων που προσφέρει ευελιξία ,πλήρη συσχέτιση 

καταβολής κομίστρου με την χρήση των Μέσων μαζικής 

μεταφοράς βαθμιαία υποκαθιστά τους άλλους τύπους 

εισιτηρίων. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελείται από 

τον εξοπλισμό (αισθητήρες στα μέσα μαζικής μεταφοράς), 

διαρρυθμίσεις χώρων στους σταθμούς, κλπ. Η πληθώρα του 

επιμέρους εξοπλισμού δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό ενός 

βασικού τμήματος του εξοπλισμού για το λόγο αυτό 

προτιμήθηκε η αναφορά ως ενιαία εφαρμογής e-ticket κατά την 

πάγια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε αντίστοιχα έργα. 

Για παράδειγμα στο ΠΕΠ 2007 - 2013 χρηματοδοτείται υπό τον 

τίτλο σύστημα τηλεματικής στις αστικές συγκοινωνίες το 

πιλοτικό έργο της εγκατάστασης τηλεειδοποίησης στις στάσεις 

των λεωφορείων για τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης του 

οχήματος. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αυτό αποτελείται 

από πληθώρα επιμέρους εξοπλισμού αλλά ως έργο νοείται «η 

συνολική εφαρμογή» και όχι οι αναμεταδότες η οι οθόνες .  Δεν 

έχει γίνει μείωση στο πεδίο παρέμβασης 048 το οποίο 

συνδέεται με το δείκτη. 

ΑΠ.3. Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και 

της εξωστρέφειας των 

ΜΜΕ – Βελτίωση της 

3.α.1. Αύξηση του 

αριθμού των 

επιχειρήσεων σε τομείς 

υψηλής προστιθέμενης 

CO01. Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη οποιασδήποτε 

μορφής από το ΕΤΠΑ (είτε η 

στήριξη αφορά κρατική ενίσχυση 

επιχειρήσεις 246 Ετήσια 
Κοινός δείκτης (κωδ. 01, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

CO01 αποτελεί υπερσύνολο των δεικτών CO02, CO03, CO04, 

CO05, CO28 και CO29. Κατά συνέπεια,  
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ελκυστικότητας της 

Περιφέρειας Αττικής για 

προσέλκυση 

Επενδύσεων και 

προαγωγή της 

Καινοτόμου 

Επιχειρηματικότητας 

αξίας (Στρατηγική RIS) είτε όχι) 
Η τιμή του δείκτη στην προκειμένη περίπτωση ταυτίζεται με το 

άθροισμα των επιμέρους κοινών δεικτών: CO02, CO04 και 

CO05. Η νέα τιμή στόχος μειώνεται από 332 επιχειρήσεις σε 

246 επιχειρήσεις, συνακόλουθα των αλλαγών των τιμών των 

παραπάνω δεικτών. 

Ο δείκτης παρακολουθείται από το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ή του ΠΣΚΕ.  

CO02. Αριθμός Επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη σε μορφή μη 

επιστρεπτέας άμεσης 

χρηματοδοτικής στήριξης με την 

προϋπόθεση της ολοκλήρωσης 

των έργων (επιχορηγήσεις).  

επιχειρήσεις 50 Ετήσια 

Κοινός δείκτης (κωδ. 02, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης (ΟΠΣ-

ΕΣΠΑ ή ΠΣΚΕ). Αφορά επιχειρήσεις που λαμβάνουν κουπόνια 

καινοτομίας, συμβουλευτική υποστήριξη κ.λπ. Παρά τη μείωση 

των διαθέσιμων πόρων στα πεδία παρέμβασης με τα οποία 

συνδέεται ο δείκτης δεν προκύπτει ανάγκη μείωσης της τιμής 

στόχου καθώς η μέχρι σήμερα εξέλιξη των δράσεων 

καταδεικνύει επίτευξη της αρχικής πρόβλεψης 

CO04. Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη και δεν 

συνεπάγεται την άμεση οικονομική 

ενίσχυση των επιχειρήσεων 

(αφορά υπηρεσίες καθοδήγησης, 

συμβουλευτικές, κλπ). Τα 

επιχειρηματικά κεφάλαια (venture 

capital) θεωρούνται ως οικονομική 

ενίσχυση.  

επιχειρήσεις 189 Ετήσια 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που 

αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη - 

οικονομική στήριξη και σχετίζεται με την  παροχή προηγμένων 

υπηρεσιών στήριξης για τις ΜΜΕ (μάρκετινγκ, έρευνες αγοράς 

συμμετοχή σε δίκτυα, προώθηση και προβολή) 

πραγματοποιείται με βάση το μέσο μοναδιαίο κόστος που 

προκύπτει από σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στη 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο (~48.000/επιχείρηση) 

και την κατανομή πίστωσης των επιμέρους κατηγοριών 

παρέμβασης του προγράμματος Κοινός δείκτης (κωδ. 04, 

Παρ.Ι, Καν.1301/2013).  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. Υποσύνολο 

του Δείκτη CO01. Αναλογική μείωση:  Αρχικά 270 επιχειρήσεις 

για διαθέσιμο ποσό (Κατηγορία Παρέμβασης 63 ) 10.000.000 

Κ.Σ.  Πλέον για διαθέσιμο ποσό 7.000.000 αντιστοιχούν 189 

επιχειρήσεις.. 

CO05. Αριθμός νέων επιχειρήσεων 

που ενισχύονται 

Ο αριθμός επιχειρήσεων που 

δημιουργούνται και λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη (παροχή 

συμβουλών, καθοδήγηση, στήριξη 

συνεργατικών σχηματισμών 

(clusters), κ.λπ.) από το ΕΤΠΑ. Η 

νέο-δημιουργημένη επιχείρηση δεν 

πρέπει να υφίσταται τρία χρόνια 

πριν από την έναρξη του έργου, 

παρά ταύτα η Διαχειριστική Αρχή ή 

η εθνική νομοθεσία δύναται να 

προβλέπει σε χαμηλότερα επίπεδα 

επιχειρήσεις 7 Ετήσια 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που 

αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων που ενισχύονται για τη 

στήριξη συνεργατικών σχημάτων, στήριξη των ΜΜΕ, στήριξη 

της επιχειρηματικότητας (συμπεριλαμβανομένου των εταιρειών 

spin offs & spin outs), πραγματοποιείται με βάση το μέσο 

μοναδιαίο κόστος (~750.000,00 / επιχείρηση) που προκύπτει 

από σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο και την κατανομή πίστωσης των 

επιμέρους κατηγοριών παρέμβασης. Οι σχετικές δράσεις 

αφορούν α) «"ΦΑΣΗ ΙΙ-Συνεργατικοί Σχηματισμοί Έντασης 

Γνώσης στην Μικροηλεκτρονική – Ενίσχυση φορέων» 

(Corallia)» / μέσο μοναδιαίο κόστος ~800.000,00/σχέδιο 
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το κριτήριο του χρόνου. Μια 

επιχείρηση δεν δύναται να νοηθεί 

ως νέα με κριτήριο την αλλαγή στη 

νομική της μορφή.  

δράσης, β) «Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, 

κυρίως υψηλής έντασης, γνώσης (spin-off και spin-out)» / μέσο 

μοναδιαίο κόστος ~700.000,00/επιχείρηση, γ) «Εξωστρέφεια-

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» / μέσο μοναδιαίο 

κόστος 150.000,00/επιχείρηση, & δ) «Επιχορήγηση ειδικών 

επενδυτικών και ολοκληρωμένων πολυετών επενδυτικών 

σχεδίων μέσω ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΓΓΒ» / μέσο μοναδιαίο κόστος 

~1.500.000,00/επενδυτικό σχέδιο.  Κοινός δείκτης (κωδ. 05, 

Παρ.Ι, Καν.1301/2013).  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

(ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ή ΠΣΚΕ).  

Υποσύνολο του Δείκτη CO01. Λόγω της μείωσης των πόρων 

της επενδυτικής προτεραιότητας 3α, προκύπτει η αναλογική 

μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 12 σε 7 επιχειρήσεις. 

CO06. Ιδιωτικές επενδύσεις που 

αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη 

επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 

Συνολική αξία ιδιωτικής 

συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα 

έργα που θεωρούνται κρατική 

ενίσχυση, όταν η στήριξη είναι με 

τη μορφή επιχορήγησης, 

συμπεριλαμβάνοντας και τα μη-

επιλέξιμα τμήματα του έργου. 

EUR  10.000.000 Ετήσια 

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%.  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

(ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ή ΠΣΚΕ). Καθώς δεν μεταβάλλεται η  τιμή στόχος 

του δείκτη CO02 δεν μεταβάλλεται και η τιμή στόχος του δείκτη 

CO06 για το 2023,  

CO08. Αύξηση της απασχόλησης 

σε επιχειρήσεις που ενισχύονται 

Μεικτές νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται στις ενισχυόμενες 

επιχειρήσεις 

ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχόλησης 

61 Ετήσια 

Επί της ουσίας αποτελεί έναν δείκτη που μετράται πριν και 

μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο οποίος υπολογίζει το μέρος 

της αύξησης της απασχόλησης που  είναι άμεση συνέπεια της 

ολοκλήρωσης του έργου (οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν 

για την υλοποίηση του έργου δεν προσμετρούνται).  

Εάν η συνολική απασχόληση στην επιχείρηση δεν αυξάνεται, η 

τιμή του δείκτη είναι μηδέν. Θεωρείται ως διατήρηση των 

υφιστάμενων θέσεων εργασίας και όχι ως αύξηση της 

συνολικής απασχόλησης. Οι διασφαλισμένες θέσεις εργασίας 

δεν προσμετρούνται στο δείκτη. 

Κοινός δείκτης (κωδ. 08, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης. Οι νέες 

θέσεις εργασίας  υπολογίζεται ότι θα προέλθουν από τις 

νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις αλλά και ως αποτέλεσμα των 

συνοδευτικών δράσεων  παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών- δικτύωσης προς τις επιχειρήσεις. Λόγω της 

αφαίρεσης πόρων από την επενδυτική προτεραιότητα 3α 

μεταβάλλεται αναλογικά και η τιμή στόχος του δείκτη για το 

2023, από 100 σε 61 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. 

3.γ.1. Αναστροφή της 

συρρίκνωσης της 

παραγωγικής βάσης της 

CO01. Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη οποιασδήποτε 

μορφής από το ΕΤΠΑ (είτε η 

επιχειρήσεις 960 Ετήσια 

Κοινός δείκτης (κωδ. 01, Παρ. Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

CO01 αποτελεί υπερσύνολο των δεικτών CO02, CO03, CO04, 

CO05, CO28 και CO29. Κατά συνέπεια,  
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Περιφέρειας στήριξη αφορά κρατική ενίσχυση 

είτε όχι) 
Η τιμή του δείκτη στην προκειμένη περίπτωση ταυτίζεται με το 

άθροισμα των επιμέρους κοινών δεικτών: CO02 και CO03. Η 

νέα τιμή στόχος για το 2023  που προκύπτει από το άθροισμα 

των τιμών των δεικτών που αποτελούν υποσύνολο αυτού του 

δείκτη,  ανέρχεται στις 960 επιχειρήσεις, Η ανάγκη μεταβολής 

της τιμής στόχου του δείκτη προκύπτει από την αφαίρεση 

πόρων από την επενδυτική προτεραιότητα 3c. 

Ο δείκτης παρακολουθείται από το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ή του ΠΣΚΕ. 

CO02. Αριθμός Επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη σε μορφή μη 

επιστρεπτέας άμεσης 

χρηματοδοτικής στήριξης με την 

προϋπόθεση της ολοκλήρωσης 

των έργων (επιχορηγήσεις) 

επιχειρήσεις 185 Ετήσια 

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίστηκε με μέσο μοναδιαίο 

κόστος επιχορήγησης ανά επιχείρηση ~200.000,00 

λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εμπειρία από τις δράσεις 

ενίσχυσης του ΕΠΑΝΕκ. Η ενίσχυση αυτών των επιχειρήσεων 

εκτιμάται ότι θα γίνει με μέσο ποσοστό έντασης της ενίσχυσης 

ανά επενδυτικό σχέδιο στο 50%.  

Κοινός δείκτης (κωδ. 02, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης (ΟΠΣ-

ΕΣΠΑ ή ΠΣΚΕ).  

Υποσύνολο του Δείκτη CO01. Παρά τη μείωση των διαθέσιμων 

πόρων στα πεδία παρέμβασης με τα οποία συνδέεται ο δείκτης 

δεν προκύπτει ανάγκη μείωσης της τιμής στόχου καθώς η 

μέχρι σήμερα εξέλιξη των δράσεων καταδεικνύει επίτευξη της 

αρχικής πρόβλεψης. 

CΟ03 «Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν οικονομική στήριξη 

πλην επιχορηγήσεων» 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη 

που δεν έχει τη μορφή 

επιχορήγησης όπως δάνειο, 

επιδότηση επιτοκίου, εγγυήσεις 

πίστωσης, επιχειρηματικό 

κεφάλαιο ή άλλα χρηματοδοτικά 

εργαλεία. 

Αριθμός 

επιχειρήσεων 
775 Ετήσια 

Η τιμή στόχος του δείκτη προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη 

την εκχώρηση των 50,0 εκ. του ΕΠ προς το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, μέσω του 

οποίου πρόκειται να ενισχυθούν ΜΜΕ της Περιφέρειας, και 

μέσο ύψος δανείου 50.000,00/επιχείρηση. 

Υποσύνολο του Δείκτη CO01. Λόγω της μείωσης των πόρων 

της επενδυτικής προτεραιότητας, προκύπτει αναλογικά και η 

μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 1.000 επιχειρήσεις σε 

775. 
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CO06. Ιδιωτικές επενδύσεις που 

αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη 

επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 

Συνολική αξία ιδιωτικής 

συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα 

έργα που θεωρούνται κρατική 

ενίσχυση, όταν η στήριξη είναι με 

τη μορφή επιχορήγησης, 

συμπεριλαμβάνοντας και τα μη-

επιλέξιμα τμήματα του έργου. 

EUR 37.000.000,00 Ετήσια 

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%.  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

(ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ή ΠΣΚΕ). Καθώς δεν μεταβάλλεται η  τιμή στόχος 

του δείκτη CO02 δεν μεταβάλλεται και η τιμή στόχος του δείκτη 

CO06 για το 2023, 

3.δ.1. Βελτίωση της 

εξωστρέφειας της 

Περιφερειακής 

οικονομίας 

CO01. Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη  οποιασδήποτε 

μορφής από το ΕΤΠΑ (είτε η 

στήριξη αφορά κρατική ενίσχυση 

είτε όχι) 

επιχειρήσεις 580 Ετήσια 

Κοινός δείκτης (κωδ. 01, Παρ. Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

CO01 αποτελεί υπερσύνολο των δεικτών CO02, CO03, CO04, 

CO05, CO28 και CO29. Η τιμή του δείκτη στην προκειμένη 

περίπτωση ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη CO04.  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ή του ΠΣΚΕ. 

CO04. Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη και δεν 

συνεπάγεται την άμεση οικονομική 

ενίσχυση των επιχειρήσεων 

(αφορά υπηρεσίες καθοδήγησης, 

συμβουλευτικές, εκκολαπτήρια 

επιχειρήσεων, συμμετοχή σε 

εκθέσεις κλπ). Τα επιχειρηματικά 

κεφάλαια (venture capital) 

θεωρούνται ως οικονομική 

ενίσχυση.  

επιχειρήσεις 580 Ετήσια 

Η τιμή στόχος του δείκτη προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη 

το ύψος των πόρων που προγραμματίζεται να διατεθούν για 

δράσεις που σχετίζεται με την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας 

των ΜΜΕ της Περιφέρειας, μέσω αρμόδιων συλλογικών 

φορέων, και την εκτίμηση ότι το κόστος για τη συμμετοχή 

περίπου 70 επιχειρήσεων π.χ. σε εκθέσεις, δίκτυα, κ.λπ. 

ανέρχεται σε ~1,2 εκ.  

Κοινός δείκτης (κωδ. 04, Παρ. Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης.  

Υποσύνολο του Δείκτη CO01.   

ΑΠ.4. Προώθηση της 

ενεργειακής απόδοσης 

της χρήσης ΑΠΕ και της 

Συμπαραγωγής και 

Προώθηση Χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα στις 

Αστικές Περιοχές 

4.β.1 Μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας 

στις επιχειρήσεις 

CO01. Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη  οποιασδήποτε 

μορφής από το ΕΤΠΑ (είτε η 

στήριξη αφορά κρατική ενίσχυση 

είτε όχι), με στόχο τη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας 

επιχειρήσεις 30 Ετήσια 

Κοινός δείκτης (κωδ. 01, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

CO01 αποτελεί υπερσύνολο των δεικτών CO02, CO03, CO04, 

CO05, CO28 και CO29. Η τιμή του δείκτη στην προκειμένη 

περίπτωση ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη CO02.  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ή του ΠΣΚΕ. 

Εφόσον ο εν λόγω δείκτης αποτελεί υπερσύνολο του δείκτη 

CO02, υφίσταται την ίδια μεταβολή με τον εν λόγω δείκτη. Η 

νέα τιμή στόχος για το 2023 είναι 110 επιχειρήσεις. Λόγω της 

μείωσης της τιμής στόχου του δείκτη CO02, προκύπτει μείωση 
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της τιμής στόχου για το 2023, από 110 επιχειρήσεις σε 30. 

 

CO02. Αριθμός Επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη σε μορφή μη 

επιστρεπτέας άμεσης 

χρηματοδοτικής στήριξης με την 

προϋπόθεση της ολοκλήρωσης 

των έργων (επιχορηγήσεις), με 

στόχο τη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας 

επιχειρήσεις 30 Ετήσια 

Κοινός δείκτης (κωδ. 02, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης. Ο δείκτης 

περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που εγκαθιστούν ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας  που αναμένεται να είναι κυρίως 

φωτοβαλταικά  αλλά και επιχειρήσεις που στοχεύουν 

αποκλειστικά  στην εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς αναγκαστικά 

η επένδυση τους να σχετίζεται με την εγκατάσταση ΑΠΕ.  

Υποσύνολο του Δείκτη CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη». 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων μεταβάλλεται αναλογικά με τη 

μεταβολή του δείκτη CO06, που οφείλεται στη μείωση 

προϋπολογισμού του τομέα παρέμβασης. Λόγω της αφαίρεσης 

πόρων από την επενδυτική προτεραιότητα 4b η τιμή στόχος 

του δείκτη μεταβάλλεται αναλογικά από 110 σε 30 επιχειρήσεις.  

CO06. Ιδιωτικές επενδύσεις που 

αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη 

επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 

Συνολική αξία της ιδιωτική 

συμμετοχή του υποστηριζόμενου 

έργου που δύναται να θεωρηθεί ως 

κρατική ενίσχυση, εφόσον η μορφή 

στήριξης είναι μορφή 

επιχορήγησης. 

EUR 4.830.545 Ετήσια 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που 

αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια 

στήριξη επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις), προκύπτει με δεδομένη 

την κατανομή πίστωσης στην κατηγορία παρέμβασης 003 που 

ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 8.665.273 ευρώ ΔΔ. Ο 

δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης. 

Χωρίς να είναι γνωστό το καθεστώς ενίσχυσης που θα 

επιλεχθεί π.χ Περιφερειακός Χάρτης  ενισχύσεων, Κανόνας  de 

minimis , επιλέχθηκε ως μέσο ποσοστό ενίσχυσης του 50%. Ο 

προϋπολογισμός της κατηγορίας παρέμβασης 003 

διαμορφώνεται σε 2.415.273 €, οπότε η νέα τιμή στόχος θα 

διαμορφωθεί σε 4.830.545€ 

CO30. Πρόσθετη δυναμικότητα 

παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές 

Αύξηση της παραγωγικής 

ικανότητας ενέργειας από 

εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που 

δημιουργήθηκαν / εξοπλίστηκαν, 

σε επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει 

ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. 

MW 0,20 Ετήσια 

Κοινός δείκτης (κωδ. 30, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

Ως Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαρακτηρίζεται κάθε πηγή 

ενέργειας που δεν είναι ορυκτή ή πυρηνική (Κανονισμός 

28/2009, Άρθρο 2(α. Επισημαίνεται αναφερόμενοι στην 

Περιφέρεια Αττικής ότι η αξιοποίηση ανεμογεννητριών η 

αξιοποίηση  παραπροϊόντων  για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας δεν φαίνεται πιθανή  λόγω του μεγάλου κόστους των 

σχετικών επενδύσεων αλλά και γεωμορφολογίας. 

Οι τιμές των δεικτών  CO34 και CO30 (οι οποίοι συνδέονται 
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μεταξύ τους) συνδέονται άμεσα με τον διατιθέμενο 

προϋπολογισμό της αντίστοιχης κατηγορίας παρέμβασης (ΚΠ. 

003).Επομένως από τη μείωση του προϋπολογισμού στον 

Τομέα Παρέμβασης θα προκύψει μείωση της τιμής στόχου. Με 

βάση αυτό η τιμή στόχος για το 2023 διαμορφώνεται σε 0,20 

MW. 

CO34. Μείωση εκπομπών 

θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη  ετήσια 

μείωση των εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου 

Ο δείκτης υπολογίζεται για 

παρεμβάσεις που στοχεύουν 

άμεσα στην αύξηση της 

παραγωγής ανανεώσιμης 

ενέργειας (βλ. δείκτη CO30) ή στη 

μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας μέσω μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας (βλ. 

δείκτες CO31 και CO32), 

επομένως η χρήση του είναι 

υποχρεωτική μόνο όπου αυτοί οι 

δείκτες είναι σχετικοί. Η χρήση (του 

δείκτη) για άλλες παρεμβάσεις με 

πιθανή επίπτωση στις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου είναι 

προαιρετική και η Διαχειριστική 

Αρχή είναι υπεύθυνη για την 

ανάπτυξη της σχετικής 

μεθοδολογίας. Ο δείκτης θα δείχνει 

τη συνολική εκτιμώμενη ετήσια 

μείωση και όχι τη συνολική μείωση 

με την ολοκλήρωση του έργου.  

ισοδύναμοι 

τόνοι CO2 
362 Ετήσια 

Σε περίπτωση παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, η εκτίμηση 

βασίζεται στην ποσότητα της πρωτογενούς ενέργειας που 

παράγεται από τις υποστηριζόμενες εγκαταστάσεις σε ένα 

συγκεκριμένο έτος (είτε ενός έτους από την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του έργου είτε του ημερολογιακού έτους μετά την 

ολοκλήρωση του έργου). Η ανανεώσιμη ενέργεια θεωρείται ότι 

είναι ουδέτερη όσον αφορά στα αέρια του θερμοκηπίου και ότι 

αντικαθιστά την παραγωγή της μη ανανεώσιμης ενέργειας Σε 

περίπτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, η εκτίμηση 

βασίζεται στην ποσότητα της πρωτογενούς ενέργειας που 

εξοικονομείται από τις λειτουργίες που υποστηρίζονται σε ένα 

συγκεκριμένο έτος (είτε ενός έτους από την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του έργου είτε του ημερολογιακού έτους μετά την 

ολοκλήρωση του έργου). Η ενέργεια που εξοικονομείται θα 

πρέπει να αντικαθιστά την παραγωγή μη ανανεώσιμης 

ενέργειας. 

Κοινός δείκτης (κωδ. 34, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

Για τον υπολογισμό των αποφευγόμενων εκπομπών αερίου 

του θερμοκηπίου από ενεργειακές παρεμβάσεων στον 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα, χρησιμοποιείται η παρακάτω 

μεθοδολογία. 

Από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας για τα έτη 2000 και 2010 

(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-

themes?p_param=A0301)  προκύπτει ότι για την περιφέρεια 

Αττικής το σύνολο ηλεκτρικής κατανάλωσης για εμπορική και 

βιομηχανική χρήση ήταν αντίστοιχα 6.311 και 8.116 GWh 

ετησίως. 

Ήτοι παρατηρείται για την περίοδο 2000-2010 μια άυξηση της 

ετήσιας κατανάλωσης ηλ. ενέργειας στους τομείς αυτούς της 

τάξης των 1.805 GWh.  

Χωρίς τις ενεργειακές παρεμβάσεις για εξοικονόμηση 

ενέργειας, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο ρυθμός αύξησης 

στην επόμενη δεκαετία θα παραμείνει σχεδόν σταθερός και η 

τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα ανήρχετο σε 9.922 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0301
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0301
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GWh το έτος 2023. Με στόχο τον περιορισμό της αύξησης της 

κατανάλωσης στο 14%, όπως προκύπτει από το Εθνικό σχέδιο 

δράσης  ο προγραμματικός στόχος εκτιμάται στα 9.253 GWh 

για το έτος 2023. 

Συνεπώς η αποφυγή αύξησης της ετήσιας ηλεκτρικής 

κατανάλωσης για εμπορική και βιομηχανική χρήση εκτιμάται 

στις 669 GWh, η οποία ισοδυναμεί σε 1.941 GWh ετήσια 

εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (συντελεστής 

μετατροπής ηλεκτρικής σε πρωτογενή ενέργεια: 2.9). 

Λαμβάνοντας την τιμή για την ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα 

ότι για την παραγωγή 1 GWh εκπέμπονται 0,989 kt CO2 eq, οι 

αποφευγόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (σε 

χιλιάδες τόνους CO2 ετησίως) υπολογίζονται σε 669x0.989 = 

661  ktCO2 eq./έτος. 

Επιπρόσθετα η τελική ενέργεια που παράγεται από επενδύσεις 

ΑΠΕ σε επιχειρήσεις (ισχύος 1MW) αντιστοιχεί σε 1.600 

MWh/έτος. Άρα οι αντίστοιχες αποφευγόμενες εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου λόγω υποκατάστασης εκτιμώνται σε 

1.147 tnCO2/έτος (0.717 tnCO2/MWh τελικής ενέργειας). 

 

Η μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη στηρίζεται στα 

δεδομένα της προγραμματικής περιόδου 2007-13 που 

εφαρμόστηκε από το ΚΑΠΕ για τα έργα εξοικονόμησης 

ενέργειας, που περιλαμβάνονται στο ΕΠ Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-13 

Ό CO34, συνδέεται άμεσα με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό 

της αντίστοιχης κατηγορίας παρέμβασης (ΚΠ. 003).Επομένως 

από τη μείωση του προϋπολογισμού στον Τομέα Παρέμβασης 

θα προκύψει μείωση της τιμής στόχου. Η νέα τιμή στόχος που 

προκύπτει, είναι 362 ισοδύναμοι τόνοι CO2. 

4.γ.1 Μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας 

στα κτίρια 

CO31. Ενεργειακή απόδοση: 

Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη 

κατηγορία ενεργειακής 

κατανάλωσης 

Αριθμός κατοικιών που 

κατατάσσονται σε καλύτερη 

κατηγορία ενεργειακής 

κατανάλωσης.  

νοικοκυριά 1.180 Ετήσια 

Ο υπολογισμός του δείκτη CO31 στηρίχθηκε στις 

μεθοδολογικές κατευθύνσεις της αρμόδιας Επιτελικής Δομής 

του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας. 

Βάσει αυτών, για τον προσδιορισμό της τιμής στόχου 

χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος του ποσού δέσμευσης ανά 

αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος 

«Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ». Από την ανάλυση των σχετικών 

στοιχείων προκύπτει ότι σε επίπεδο χώρας ο μέσος όρος του 

ποσού δέσμευσης ανά αίτηση (δηλ. η αναλογούσα δημόσια 

δαπάνη ανά αίτηση) ανέρχεται σε € 9.434,09 ενώ δεν να 

παρατηρούνται ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
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Περιφερειών. 

Κατά συνέπεια, για διαθέσιμο π/υ άμεσης ενίσχυσης 10,0 εκ 

ευρώ και με δεδομένο ότι περίπου το 80% των αιτήσεων 

κατατάσσεται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 

(όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του αντίστοιχου 

προγράμματος «εξοικονομώ» της προγραμματικής περιόδου 

2007-2013), ο αριθμός των νοικοκυριών με καλύτερη 

ενεργειακή κατανάλωση εκτιμάται 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 €. 

Ο δείκτης συνδέεται με τον τομέα παρέμβασης 014 στον οποίο 

δεν γίνεται μείωση πόρων, επομένως και η τιμή στόχος για τον 

δείκτη παραμένει αμετάβλητη. 

CO32. Ενεργειακή απόδοση: 

Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτηρίων 

Οι υπολογισμοί βασίζονται στα 

ενεργειακά πιστοποιητικά των 

κτηρίων (Δ6/Β/οικ. 5825/2010 

Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτηρίων – ΚΕΝΑΚ). Η 

τιμή του δείκτη υπολογίζεται με 

βάση τα ενεργειακά πιστοποιητικά 

που εκδίδονται πριν και μετά την 

ανακατασκευή.  

Επισημαίνεται ότι ο δείκτης δείχνει 

τη συνολική μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης και όχι τη συνολική 

κατανάλωση που εξοικονομείται.  

Η ενεργειακή απόδοση ενός 

κτηρίου εκφράζεται βάσει των 

συντελεστών μετατροπής της 

τελικής κατανάλωσης σε 

πρωτογενή ενέργεια. Οι 

συντελεστές βασίζονται στους 

εθνικούς και περιφερειακούς 

ετήσιους σταθμισμένους μέσους 

όρους.  

kWh/έτος 11.745.000 kWh/έτος Ετήσια 

Ο υπολογισμός του δείκτη CO31 στηρίχθηκε στις 

μεθοδολογικές κατευθύνσεις της αρμόδιας Επιτελικής Δομής 

του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας, βάσει 

των οποίων χρησιμοποιούνται στοιχεία που έχουν προέλθει 

από την ανάλυση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 

(ΠΕΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την έναρξη ισχύος του 

ΚΕΝΑΚ και αφορούν δημόσια κτήρια (με κατάταξη σε 

κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ΄).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία, η τιμή 

στόχος του CO32 προσδιορίζεται ως εξής: 

Το μέσο μοναδιαίο κόστος ανά συνολική επιφάνεια δημοσίων 

κτηρίων που αναβαθμίζονται ενεργειακά, σύμφωνα με το 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ), 

εκτιμάται σε 500 €/m
2
. Αν ο διαθέσιμος π/υ για τις σχετικές 

δράσεις ανέρχεται σε 10,0 εκ. ευρώ τότε το εμβαδόν της 

συνολικής επιφάνειας των κτηρίων που αναβαθμίζονται 

ενεργειακά ισούται με: 10.000.000 / 500 = 20.000 m
2.
. 

Δεδομένου ότι η σταθμισμένη εξοικονόμηση πρωτογενούς 

ενέργειας στα δημόσια κτήρια (με βάση τις κατευθύνσεις / 

εκτιμήσεις της αρμόδιας Επιτελικής Δομής) για τα ΠΕΠ ισούται 

με 200 kWh/(m
2
x έτος) x 20.000,00 m

2
 = 4.000.000 kWh/έτος.  

Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία για διαθέσιμο π/υ στον 

τομέα παρέμβασης 013 ύψους 25.963.521 €, η τιμή στόχος του 

δείκτη διαμορφώνεται σε 11.745.000,00 kWh/έτος. 
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CO34. Μείωση εκπομπών 

θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη  ετήσια 

μείωση των εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου 

Ο δείκτης υπολογίζεται για 

παρεμβάσεις που στοχεύουν 

άμεσα στην αύξηση της 

παραγωγής ανανεώσιμης 

ενέργειας (βλ. δείκτη CO30) ή στη 

μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας μέσω μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας (βλ. 

δείκτες CO31 και CO32), 

επομένως η χρήση του είναι 

υποχρεωτική μόνο όπου αυτοί οι 

δείκτες είναι σχετικοί. Η χρήση (του 

δείκτη) για άλλες παρεμβάσεις με 

πιθανή επίπτωση στις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου είναι 

προαιρετική και η Διαχειριστική 

Αρχή είναι υπεύθυνη για την 

ανάπτυξη της σχετικής 

μεθοδολογίας. Ο δείκτης θα δείχνει 

τη συνολική εκτιμώμενη ετήσια 

μείωση και όχι τη συνολική μείωση 

με την ολοκλήρωση του έργου. 

ισοδύναμοι 

τόνοι CO2 
2573 Ετήσια 

Ο υπολογισμός του δείκτη CO34 στηρίχθηκε στις 

μεθοδολογικές κατευθύνσεις της αρμόδιας Επιτελικής Δομής 

του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας, βάσει 

των οποίων: 

 Οι συντελεστές εκπομπής CO2 για την περίπτωση της 

ηλεκτρικής ενέργειας και του πετρελαίου θέρμανσης (Υ.Α. 

ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30-06-2017, Έγκριση Κανονισμού 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων / ΦΕΚ 2367/Β΄/12-07-

2017), ανέρχονται σε σε 0,60 tn CO2/MWH και 0,264 tn 

CO2/MWH αντίστοιχα 

 Οι συντελεστές μετατροπής της τελικής ενέργειας σε 

πρωτογενή ενέργεια για την περίπτωση της ηλεκτρικής 

ενέργειας και του πετρελαίου θέρμανσης (Υ.Α. 

ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30-06-2017, Έγκριση Κανονισμού 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων / ΦΕΚ 2367/Β΄/12-07-

2017) ανέρχονται σε 2,170 και 1,100 αντίστοιχα 

 Κατά παραδοχή, η πλειονότητα των παρεμβάσεων στα 

δημόσια κτήρια αφορά μέτρα για την μείωση του θερμικού 

φορτίου, και αποδίδεται σε ποσοστό 80% στη θερμική 

ενέργεια (πετρέλαιο θέρμανσης) και σε ποσοστό 20% 

στην ηλεκτρική ενέργεια, στο σύνολο της 

εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας 

 Για τα ΠΕΠ η τιμή του δείκτη CO32 ισούται με 4.000.000 

kWh/έτος (σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία 

υπολογισμού του CO32). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η τιμή του CO34 

υπολογίζεται ως εξής: (4.000.000 kWh/έτος/1000) x 80%/1,100 

x 0,264 tn CO2/MWh + (4.000.000 kWh/έτος/1000) x 

20%/2,170 x 0,606 tn CO2/MWh = 991 tn CO2. 

Κατά συνέπεια: για διαθέσιμο π/υ 10,0 εκ. ευρώ η τιμή του 

CO34 εκτιμάται 991 tn CO2/έτος.  

 Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία για διαθέσιμο π/υ στον 

τομέα παρέμβασης 013 ύψους 25.963.521 €, η τιμή στόχος του 

δείκτη διαμορφώνεται σε 2.573. tn CO2/έτος 

4.ζ.1. Αύξηση της 

χρήσης μεθόδων 

φιλικών προς το 

περιβάλλον για την 

παραγωγή Ενέργειας 

CO30. Πρόσθετη δυναμικότητα 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Αύξηση της παραγωγικής 

ικανότητας ενέργειας από 

εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που 

δημιουργήθηκαν / εξοπλίστηκαν. 

MW 1,05 Ετήσια 

Ενδεικτικές δράσεις από τις οποίες θα προέλθει η πρόσθετη 

δυναμικότητα αφορά, πιλοτικές/ εμβληματικές παρεμβάσεις 

παραγωγής ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ σε Δημόσιες 

Υποδομές της Περιφέρειας Αττικής, ιδίως μέσω Ο.Χ.Ε. και 

επεμβάσεις σε υφιστάμενες διατάξεις εφεδρικής 
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Περιλαμβάνει ηλεκτρική και 

θερμική ενέργεια 

ηλεκτροπαραγωγής με σκοπό τη χρήση καθαρότερων 

καυσίμων, την ανάκτηση και αποθήκευση θερμότητας προς 

χρήση στο κτίριο και την ένταξη του όλου εξοπλισμού σε  

πρόγραμμα κανονικής λειτουργίας.  

Κοινός δείκτης (κωδ. 30, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

Επειδή ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον προϋπολογισμό της 

κατηγορίας παρέμβασης 016, με τη μείωση του 

προϋπολογισμού θα προκύψει και μείωση στην τιμή στόχο για 

το 2023 από 3,5 σε 1,05 MW 

CO34. Μείωση εκπομπών 

θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη  ετήσια 

μείωση των εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου 

Ο δείκτης υπολογίζεται για 

παρεμβάσεις που στοχεύουν 

άμεσα στην αύξηση της 

παραγωγής ανανεώσιμης 

ενέργειας (βλ. δείκτη CO30) ή στη 

μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας μέσω μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας (βλ. 

δείκτες CO31 και CO32), 

επομένως η χρήση του είναι 

υποχρεωτική μόνο όπου αυτοί οι 

δείκτες είναι σχετικοί. Η χρήση (του 

δείκτη) για άλλες παρεμβάσεις με 

πιθανή επίπτωση στις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου είναι 

προαιρετική και η Διαχειριστική 

Αρχή είναι υπεύθυνη για την 

ανάπτυξη της σχετικής 

μεθοδολογίας. Ο δείκτης θα δείχνει 

τη συνολική εκτιμώμενη ετήσια 

μείωση και όχι τη συνολική μείωση 

με την ολοκλήρωση του έργου. 

ισοδύναμοι 

τόνοι CO2 

6074 

 
Ετήσια 

Ο υπολογισμός του δείκτη CO34 στηρίχθηκε στις 

μεθοδολογικές κατευθύνσεις της αρμόδιας Επιτελικής Δομής 

του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας.  

Βάσει αυτών των κατευθύνσεων, η μέση τιμή της παραγωγής 

ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας σε ετήσια βάση ισούται με 

5.163 MWh ανά MWe και 5.363 MWh ανά MWe, αντίστοιχα, 

για την περίπτωση μονάδων ΣΗΘΥΑ ισχύος ηλεκτρικής 

ενέργειας έως 5 MWe και για τις 2 εναλλακτικές 

διαστασιολόγησης.  

 

Κατά συνέπεια, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για 

διαθέσιμο π/υ 10,0 εκ. ευρώ εκτιμάται σε: 5.163 MWh/MWe x 8 

MWe = 41.302 MWh/έτος 

Αντίστοιχα, η συνολική παραγωγή θερμικής ενέργειας εκτιμάται 

σε: 5.363 MWh/MWe x 8 MWe = 42.903 MWh/έτος. 

Για τον υπολογισμό του δείκτη CO34 χρησιμοποιήθηκαν οι 

συντελεστές εκπομπής CO2 για την περίπτωση της ηλεκτρικής 

ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, του πετρελαίου θέρμανσης και 

του φυσικού αερίου, οι οποίοι ανέρχονται σε 0,436 tn 

CO2/MWh, 0,0,264 tn CO2/MWh και 0,196 tn CO2/MWh 

αντίστοιχα. 

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για κάθε μια 

τεχνολογία προσδιορίζεται με την ακόλουθη εξίσωση: 

𝛭𝛦 = (𝛨𝜆𝜀𝜅𝜏𝜌𝜄𝜅ή_𝜋𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾ή / 

𝑛𝑒𝑟)∙0,436+(𝛩𝜀𝜌𝜇𝜄𝜅ή_𝜋𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾ή / 

𝑛ℎ𝑟)∙0,264−𝛫𝛼𝜏𝛼𝜈ά𝜆𝜔𝜎𝜂_𝛷.𝛢.∙0,196 

Δεδομένου ότι η μέση τιμή της μείωσης των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 4.166 tn CO2 

ανά MWe για την περίπτωση μονάδων ΣΗΘΥΑ ισχύος 
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ηλεκτρικής ενέργειας έως 5 MWe και για τις 2 εναλλακτικές 

διαστασιολόγησης, η τιμή του δείκτη CO34 (εκτιμώμενη ετήσια 

μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου), ισούται με: 

4.166 tn CO2/ MWe x 8 MWe (σύμφωνα με τη μεθοδολογία 

υπολογισμού δείκτη εκροής CO32) = 33.328 tn CO2/ έτος. 

Επομένως, για 10,0 εκ. ευρώ η τιμή του CO34 εκτιμάται σε 

33.328 tn CO2/ έτος. 

Ο CO34, όσο και ο  άμεσα συνδεδεμένος CO30 συνδέονται 

άμεσα με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό της αντίστοιχης 

κατηγορίας παρέμβασης (ΚΠ. 016).Επομένως από τη μείωση 

του προϋπολογισμού στον Τομέα Παρέμβασης, και με βάση τη 

μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη, θα προκύψει μείωση της 

τιμής στόχου. Η νέα τιμή στόχος που προκύπτει είναι 6074 

ισοδύναμοι τόνοι CO2. 

ΑΠ.5. Προώθηση) της 

Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή, 

καθώς και της 

Πρόληψης και 

Διαχείρισης Κινδύνων 

5.α.1. Μείωση των 

επιπτώσεων των 

πλημμυρικών 

φαινομένων από τις 

επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στο 

ανθρωπογενές και 

φυσικό περιβάλλον 

CO20. Πληθυσμός που ωφελείται 

από αντιπλημμυρικά μέτρα 

Ο αριθμός ατόμων που εκτίθενται 

σε κίνδυνο από πλημμύρες και 

λόγω του υποστηριζόμενου έργου 

μειώνονται οι άμεσες συνέπειες 

από τα πλημμυρικά φαινόμενα  

Φυσικά 

πρόσωπα 
385.000 Ετήσια 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που 

αφορά το πληθυσμό που ωφελείται από αντιπλημμυρικά 

μέτρα, πραγματοποιείται με βάση το μέσο μοναδιαίο κόστος 

που προκύπτει από τα σχετικά ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ που 

υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη προγραμματική περίοδο και 

την κατανομή πίστωσης της συγκεκριμένης κατηγορίας 

παρέμβασης του προγράμματος. Τα σχετικά έργα αφορούν 

κυρίως έργα κατασκευής/ ανακατασκευής δικτύων απορροής 

όμβριων υδάτων από τα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι μέσο 

μοναδιαίο κόστος είναι 111.713€/ 1000 ωφελούμενους από 

αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας. Κοινός δείκτης (κωδ. 20, 

Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης παρακολουθείται από το 

Σύστημα Παρακολούθησης.  Στα υπό κατάρτιση Διαχειριστικά 

Σχέδια για τον προσδιορισμό των ευπρόσβλητων ζωνών 

προβλέπεται η πλήρης καταγραφή των πληθυσμιακών 

δεδομένων αλλά και της οικονομικής δραστηριότητας στις  

ευπρόσβλητες ζώνες. Η κάλυψη του πληθυσμού αποτελεί 

βασικό στοιχείο των τεχνικών δελτίων των έργων και είναι 

άμεση η παρακολούθηση τους.   

CO23. Επιφάνεια οικοτόπων που 

ενισχύονται με στόχο να 

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 

διατήρησης 

Αφορά την έκταση 

αποκατεστημένων ή νέων 

περιοχών με στόχο τη βελτίωση 

του καθεστώτος διατήρησης για τα 

απειλούμενα είδη. 

εκτάρια 16.000 Ετήσια 

Οι δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν εντός και εκτός των 

περιοχών Natura 2000, αρκεί να συμβάλουν στη βελτίωση του 

καθεστώτος διατήρησης των εν λόγω ειδών, των ενδιαιτημάτων 

ή των οικοσυστημάτων για την προστασία της βιοποικιλότητας 

και στη διατήρηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών.  

Περιοχές οι οποίες λαμβάνουν στήριξη κατ' επανάληψη θα 

πρέπει να προσμετρούνται μόνο μία φορά 

Κοινός δείκτης (κωδ. 23, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης. 
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

ΑΠ.6. Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής στο 

Αστικό Περιβάλλον 

6.α.1. Εναρμόνιση της 

Περιφέρειας με τις 

απαιτήσεις της 

περιβαλλοντικής  

νομοθεσίας για τα 

απόβλητα 

CO19. Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

Αριθμός ατόμων των οποίων τα 

λύματα μεταφέρονται σε 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων μέσω του δικτύου 

μεταφοράς λυμάτων, ως 

αποτέλεσμα της αυξημένης 

ικανότητας επεξεργασίας λυμάτων 

/ μεταφοράς που δημιουργήθηκε 

από το υλοποιηθέν έργο. Ο δείκτης 

καλύπτει άτομα σε νοικοκυριά με 

πραγματικές συνδέσεις με το 

σύστημα επεξεργασίας λυμάτων. 

Ισοδύναμο 

πληθυσμού 
65.000 Ετήσια 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που 

αφορά το πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία υγρών λυμάτων, πραγματοποιείται με βάση το 

μέσο μοναδιαίο κόστος που προκύπτει από τα σχετικά 

ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ που υλοποιήθηκαν την  

προγραμματική περίοδο  2007 2013 και την κατανομή 

πίστωσης της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης του 

προγράμματος. Τα σχετικά έργα αφορούν κυρίως έργα 

κατασκευής/ ανακατασκευής αποχετευτικών δικτύων 

ακαθάρτων, από τα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι μέσο 

μοναδιαίο κόστος είναι 388.767€/ 1000 ωφελούμενους από 

αποχετευτικά έργα. Κοινός δείκτης (κωδ. 19, Παρ.Ι, 

Καν.1301/2013). Ο δείκτης  παρακολουθείται από το Σύστημα 

Παρακολούθησης και αφορά αποκλειστικά και μόνο τα 

χρηματοδοτούμενα  από το ΠΕΠ  έργα και όχι τα έργα που 

χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και υλοποιούνται 

στην Περιφέρεια Αττικής . Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός 

εκφραζόμενος σε ισοδύναμα πληθυσμού ώστε να 

συνυπολογίζονται και οι περίοδοι αιχμής όπως η θερινή 

περίοδος που ο πληθυσμός των παράκτιων περιοχών σχεδόν 

τριπλασιάζεται αποτελεί  κρίσιμη παράμετρο στην 

διαστασιολόγηση του έργου κατά  συνέπεια  είναι  απόλυτα 

ασφαλής η παρακολούθηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού    

SO017. Ποσότητα 

Βιοαποδομήσιμων Αστικών 

Αποβλήτων (ΒΑΑ) που εκτρέπεται 

από χώρους ταφής 

Ποσότητα Βιοαποδομήσιμων (σε 

τόνους /έτος) Αστικών Αποβλήτων 

(ΒΑΑ) που εκτρέπεται από χώρους 

ταφής  με στόχο τη συμμόρφωση 

με τα οριζόμενα στην Κοινοτική 

Οδηγία 1999/31 και τους στόχους 

του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ 

Αττικής (ΦΕΚ 4175/Β/23.12.2016) 

Τόνοι ανά  

έτος 
60.000 Ετήσια 

Ειδικός, ομογενοποιημένος Δείκτης.  

Η τιμή στόχος προσδιορίζεται ως η ποσότητα 

βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που θα εκτρέπεται το 

έτος 2023 από ταφή σε ΧΥΤ μέσω των δράσεων διαχείρισης 

κλαδεμάτων και συλλογής οργανικών.  

Με βάση και τα στοιχεία του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ Αττικής 

(ΦΕΚ 4175/Β/23.12.2016) εκτιμάται σε 60.000 τόνοι. 

Η παρακολούθηση και επαλήθευση των εκροών γίνεται στο 

επίπεδο των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 

2014‐2020, του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, των Μελετών Εφαρμογής και του 

πλαισίου παραλαβής των Πράξεων, συνδυαστικά με τη 

διαδικασία που περιγράφεται για τον αντίστοιχο δείκτη 

αποτελέσματος. 

6.β.1. Επέκταση δικτύων 

ύδρευσης σε οικισμούς 

που δεν έχουν 

πρόσβαση σε υψηλής 

ποιότητας πόσιμο νερό 

CO18. Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

παροχή νερού 

Αριθμός ατόμων που 

προμηθεύονται πόσιμο νερό μέσω 

του δικτύου παροχής νερού 

ύδρευσης ως συνέπεια της 

αύξησης δυναμικότητας 

παραγωγής ποσίμου νερού / 

φυσικά 

πρόσωπα 
85.000 Ετήσια 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που 

αφορά το πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

παροχή νερού, πραγματοποιείται με βάση το μέσο μοναδιαίο 

κόστος που προκύπτει από τα σχετικά ενταγμένα έργα στο 

ΠΕΠ που υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη προγραμματική 



 18 

Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

μεταφοράς που δημιουργήθηκε 

από το υλοποιηθέν έργο. 

Περιλαμβάνει τη βελτίωση της 

ποιότητας του πόσιμου νερού. Ο 

δείκτης καλύπτει άτομα σε 

νοικοκυριά με πραγματικές 

συνδέσεις με το σύστημα 

ύδρευσης.  

περίοδο και την κατανομή πίστωσης της συγκεκριμένης 

κατηγορίας παρέμβασης του προγράμματος. Τα σχετικά έργα 

αφορούν κυρίως έργα κατασκευής/ αναβάθμισης δικτύων 

ύδρευσης, από τα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι μέσο 

μοναδιαίο κόστος είναι 365.992€/ 1000 ωφελούμενους από 

δίκτυα ύδρευσης. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός 

εκφραζόμενος σε ισοδύναμα πληθυσμού ώστε να 

συνυπολογίζονται και οι περίοδοι αιχμής όπως η θερινή 

περίοδος που ο πληθυσμός των νησιωτικών και παράκτιων 

περιοχών σχεδόν τριπλασιάζεται αποτελεί  κρίσιμη παράμετρο 

για την  διαστασιολόγηση του έργου κατά  συνέπεια  είναι  

απόλυτα ασφαλής η παρακολούθηση του εξυπηρετούμενου 

πληθυσμού   Κοινός δείκτης (κωδ. 20, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). 

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης.  

6.γ.1. Ανάδειξη 

υποδομών πολιτισμού – 

τουρισμού 

μητροπολιτικής 

εμβέλειας 

CO9. Αύξηση του αναμενόμενου 

αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και πόλους έλξης 

επισκεπτών 

Η εκ των προτέρων εκτιμώμενη 

αύξηση αριθμού των επισκέψεων 

σε μια τοποθεσία (πολιτιστικής ή 

φυσικής κληρονομίας) για το έτος 

μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

Ισχύει για βελτιώσεις τοποθεσιών 

που στοχεύουν να προσελκύσουν 

και να δέχονται επισκέπτες για 

αειφόρο τουρισμό. Περιλαμβάνει 

περιοχές με ή χωρίς προηγούμενη 

τουριστική δραστηριότητα (π.χ. 

φυσιολατρικά πάρκα ή κτίρια που 

μετατρέπονται σε μουσεία). Ένας 

επισκέπτης μπορεί να κάνει 

πολλαπλές επισκέψεις ενώ μια 

ομάδα επισκεπτών μετράει πολλές 

επισκέψεις δηλ. όσα και μέλη της 

ομάδας που έχει.  

επισκέψεις/ 

έτος 
136.000 Ετήσια 

Η τιμή στόχος του δείκτη αφορά πιο συγκεκριμένα την εκτίμηση 

των επισκέψεων/ έτος που θα δημιουργηθούν από τις 

παρεμβάσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς Ο δείκτης 

παρακολουθείται με βάση τα δεδομένα της Έρευνας Κίνησης 

Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ 

σε μηνιαία βάση. Η έρευνα της κίνησης Μουσείων και 

Αρχαιολογικών Χώρων παράγει αποτελέσματα από το έτος 

1970, µε συγκέντρωση από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων 

και Απαλλοτριώσεων (TAΠΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Τουρισμού των στοιχείων που αναφέρονται στον αριθμό των 

επισκεπτών και στις εισπράξεις από τα διατεθέντα εισιτήρια 

στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους. Κοινός δείκτης 

(κωδ. 20, Παρ.Ι, Καν.1301/2013).  Η αύξηση του αριθμού των 

επισκεπτών ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων αποτυπώνεται 

στην έκθεση ολοκλήρωσης του έργου  (επιβεβαίωση) όσο και 

από την μελέτη σκοπιμότητας  κατά την φάση της υποβολής . 

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης. 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής στόχου 
του δείκτη, λόγω της αύξησης πόρων μεταβάλλεται η τιμή 
στόχος του δείκτη από 120.000 επισκέψεις κατ’ έτος σε 
135.623 επισκέψεις. Ο υπολογισμός της νέας τιμής στόχου 
προκύπτει από την τιμή στόχο των ενταγμένων έργων, που 
έχει προταθεί από τους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, η νέα τιμή 
στόχος προκύπτει καθώς οι τιμές στόχων που έχουν προταθεί 
από τους δικαιούχους στο πλαίσιο των προσκλήσεων είναι 
υψηλότερες από αυτές που είχαν τεθεί στον αρχικό 
προγραμματισμό. 

6.ε.1 Βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στις 

περιοχές εφαρμογής 

ΟΧΕ 

CO37. Πληθυσμός που ζει σε 

περιοχές με στρατηγικές 

ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης 

Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με 

ολοκληρωμένες στρατηγικές 

αστικής ανάπτυξης κατά την έννοια 

του άρθρου 7 του κανονισμού 

φυσικά 

πρόσωπα 
500.000 Ετήσια 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που 

αφορά το πληθυσμό που ζει σε περιοχές με στρατηγικές 

ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, πραγματοποιείται με βάση 

το μέσο μοναδιαίο κόστος που προκύπτει από τα σχετικά 
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

1301/2013 (ΕΤΠΑ). ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ που υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο και την κατανομή πίστωσης της 

συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης του προγράμματος. Τα 

σχετικά έργα αφορούν κυρίως έργα αστικής ανάπλασης, από 

τα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι μέσο μοναδιαίο κόστος είναι 

93.328€/ 1000 ωφελούμενους από έργα αστικής ανάπλασης. 

Κοινός δείκτης (κωδ. 37, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Στα 

Επιχειρησιακά Σχέδια που θα υποβληθούν  στο πλαίσιο της 

υλοποίησης των ΟΧΕ θα αναφέρεται ρητά ό άμεσα 

ωφελούμενος πληθυσμός από τις παρεμβάσεις. Υπάρχει πολύ 

μεγάλη δυσκολία στην ακριβή στοχοθέτηση  ενώ  αποτελεί 

συνήθη πρακτική ο τελικός δικαιούχος  (Δήμος) να δηλώνει το 

συνολικό πληθυσμό του Δήμου. Με βάση την εμπειρία αυτή η 

ΔΑ θα ζητήσει να υπάρξει ακριβέστερη οριοθέτηση σε επίπεδο 

οικοδομικών τετραγώνων η ταχυδρομικού κωδικού και θα  

υπάρξει πρόβλεψη (σε  αντίθεση με ότι ίσχυε μέχρι σήμερα) ο η 

ρεαλιστικότητα της εκτίμησης για τον  άμεσα   ωφελούμενο 

πληθυσμό και η παρακολούθηση του  δείκτη μέσω του 

Συστήματος  Παρακολούθησης.  

CO38. Ανοιχτοί χώροι που 

δημιουργούνται ή αποκαθίστανται 

σε αστικές περιοχές 

Μετράει την επιφάνεια ανάπλασης 

περιοχών δημόσιας πρόσβασης.  
τμ 2.000.000 Ετήσια 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που 

αφορά το πληθυσμό που ζει σε περιοχές με στρατηγικές 

ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, πραγματοποιείται με βάση 

το μέσο μοναδιαίο κόστος που προκύπτει από τα σχετικά 

ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ που υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο και την κατανομή πίστωσης της 

συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης του προγράμματος. Τα 

σχετικά έργα αφορούν κυρίως έργα αστικής ανάπλασης, από 

τα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι μέσο μοναδιαίο κόστος είναι 

23.322€/ στρεμ. από έργα αστικής ανάπλασης. Κοινός δείκτης 

(κωδ. 38, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης παρακολουθείται 

από το Σύστημα Παρακολούθησης. Στους ανοιχτούς δημόσιους 

χώρους περιλαμβάνονται κάθε είδους  χώροι πρασίνου αλλά 

και οι πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι, πράσινες διαδρομές  

 

 
SO025. Μήκος δικτύου 

ποδηλατοδρόμων / μονοπατιών 

Ορίζεται ως το συνολικό μήκος των 

ποδηλατοδρόμων και αστικών 

μονοπατιών που αναμένεται να 

κατασκευασθούν στο πλαίσιο 

αστικών παρεμβάσεων.  

Ο Δείκτης θα χρησιμοποιηθεί για 

τις δράσεις που πρόκειται να 

υλοποιηθούν μέσω των 

εγκεκριμένων Στρατηγικών ΟΧΕ - 

χιλιόμετρα 4,6 Ετήσια 

Ειδικός, ομογενοποιημένος δείκτης εκροών.  

 

Η Τιμή Στόχος εκτιμάται σε ~7,0 χλμ (λαμβάνοντας υπόψη τα 

δεδομένα από τις εγκεκριμένες στρατηγικές) και θα προκύψει 

από τα Τεχνικά Δελτία των πράξεων που θα υλοποιηθούν 

μέσω των εγκεκριμένων Στρατηγικών ΟΧΕ - ΒΑΑ του ΕΠ 

Αττικής. 

Ο δείκτης συνδέεται με τον τομέα παρέμβασης 090, στον οποίο 

γίνεται μείωση του διαθέσιμου π/υ σε 6.207.813 (ΔΔ), 

επομένως γίνεται και αναλογική μείωση της τιμής στόχος του 
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

ΒΑΑ του ΕΠ Αττικής. δείκτη σε 4,6 χιλιόμετρα. 

ΑΠ.7. Ενίσχυση της 

Περιφερειακής 

Κινητικότητας και των 

Πολυτροπικών 

Μεταφορικών 

Συνδέσεων της 

Περιφέρειας Αττικής 

7.α.1 Αναβάθμιση του 

ρόλου του Πειραιά στο 

σύστημα λιμένων 

κρουαζιέρας της 

Νοτιανατολικής 

Μεσογείου 

Τ3275. Θέσεις ελιμενισμού που 

δημιουργούνται 

Αφορά τις θέσεις ελιμμενισμού που 

θα δημιουργηθούν από την  

αναβάθμιση του λιμένα του Πειραιά 

σχετικά με τις υποδομές 

κρουαζιέρας  

Αριθμός 2 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών που σχετίζεται 

άμεσα με τις δύο δημιουργούμενες θέσεις ελιμμενισμού στο 

λιμάνι του Πειραιά.    

7.β.1. Βελτίωση της 

οδικής ασφάλειας. 

SO022. Παρεμβάσεις για τη 

βελτίωση της ασφάλειας των 

μεταφορών 

Ο δείκτης αφορά στον αριθμό των 

ενεργειών οδικής ασφάλειας - 

παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής 

ασφάλειας στο υφιστάμενο οδικό 

δίκτυο καθώς και στις ενέργειες 

βελτίωσης της οδικής ασφάλειας 

των πεζών (π.χ. πεζογέφυρες). 

Αριθμός 10 Ετήσια 

Ειδικός, ομογενοποιημένος δείκτης .  

Η τιμή στόχος προσδιορίζεται με βάση τις σχετικές 

εξειδικεύσεις δράσεων (πεζογέφυρες μετά από σχετικό αίτημα 

του Υπ. Μεταφορών, προμήθεια εξοπλισμού οδικής ασφάλειας 

μετά από σχετικό αίτημα του Αρχηγείου ΕΛΑΣ). 

Ο δείκτης παρακολουθείται από το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 

7.γ.1 Επέκταση των 

βιώσιμων και 

οικολογικών αστικών 

μεταφορών (ΤΡΑΜ) 

στην Αττική 

CO15. Συνολικό μήκος νέων ή 

βελτιωμένων γραμμών τραμ και 

μετρό 

Μήκος γραμμών μετρό, τραμ ή 

προαστιακού σιδηροδρόμου που 

κατασκευάζονται ή βελτιώνονται. Η 

προσφερόμενες υπηρεσίες κατά 

μήκος των αναβαθμισμένων 

γραμμών θα πρέπει να 

βελτιώνονται σημαντικά και αυτό 

να αποτελεί συνέπεια της 

ολοκλήρωσης του έργου. Αφορά 

την επέκταση κυρίως των γραμμών 

του ΤΡΑΜ 

χιλιόμετρα 5,6 Ετήσια 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που 

αφορά την ολοκλήρωση της γραμμής επέκτασης του ΤΡΑΜ 

προς Πειραιά (μεταφερόμενο έργο από ΠΕΠ Αττικής 2007 – 

2013). Σημειώνεται ότι η αναντιστοιχία μεταξύ μήκους γραμμών 

και προϋπολογισμού οφείλεται  στην Προμήθεια Τροχαίου 

υλικού (συρμών)  για  την  εξυπηρέτηση της πρόσθετης 

επιβατικής κίνησης. Ο ακριβής προσδιορισμός του φυσικού 

αντικειμένου του έργου της επέκτασης του Τραμ στον Πειραιά 

θα προσδιορισθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

«διαχωρισμού « του Φυσικού Αντικειμένου μεταξύ των δύο 

Προγραμματικών Περιόδων. Τα στοιχεία παρέχονται από το 

Τμήμα Σχεδιασμού Μεταφορών της Αττικό Μετρό ΑΕ. Κοινός 

δείκτης (κωδ. 15, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης.  

 

SO003. Πλήθος 

οχημάτων/Εξοπλισμού 

Ο δείκτης μετρά τον αριθμό 

οχημάτων, φιλικών προς το 

περιβάλλον και με χαμηλές 

εκπομπές άνθρακα, που 

επανδρώνουν το στόλο των ΜΜΜ, 

με στόχο την βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της δημόσιας 

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του 

Αριθμός 0 Ετήσια 

Ειδικός ομογενοποιημένος δείκτης.  

Επειδή η αντίστοιχη δράση εμφανίζει μηδενική ενεργοποίηση, 

οι πόροι που ήταν δεσμευμένοι για τη δράση αυτή 

μεταφέρονται προς κάλυψη των αναγκών τομεακών 

προγραμμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών 

από την πανδημία COVID-19 και ο αντίστοιχος δείκτης 

μηδενίζεται.  
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

επιβατικού κοινού στην Αττική, την 

αύξηση της ελκυστικότητας των 

καθαρών ΜΜΜ, καθώς και την 

ενίσχυση της βιώσιμης 

περιφερειακής και τοπικής 

κινητικότητας στο πλαίσιο της Επ. 

Προτεραιότητας 7c. 

Με τον όρο "Οχήματα" 

περιλαμβάνονται: θερμικά οχήματα 

νέας τεχνολογίας φιλικής προς το 

περιβάλλον, ηλεκτρικά οχήματα με 

χαμηλές εκπομπές άνθρακα, 

οχήματα που κινούνται με φυσικό 

αέριο κ.λπ. 

 

7ε. Διείσδυση του 

φυσικού αερίου σε 

αστικές και 

βιομηχανικές περιοχές 

SO010. Δίκτυο φυσικού αερίου 
Μήκος δικτύου παροχής φυσικού 

αερίου 
χιλιόμετρα 102 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης, που αφορά στο μήκος σε χλμ από την 

επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Αττικής. 

Η τιμή στόχος εκτιμάται σε 102 χλμ, με βάση στοιχεία της 

Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ και προσδιορίστηκε με 

βάση τις ακόλουθες παραδοχές: κόστος δικτύου ~75 €/μ – 

κόστος παροχής ~1.200 €/παροχή.   

ΑΠ.8. Προώθηση της 

ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων και της 

προσαρμοστικότητας 

του ανθρώπινου 

δυναμικού στους τομείς 

της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης 

8.iii.1 Βελτίωση της 

απασχόλησης, μέσω 

της ίδρυσης 

Επιχειρήσεων, ιδίως 

στους Τομείς της 

Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης 

11304. Υποστηριζόμενα σχέδια για 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

Αφορά στον αριθμό των σχεδίων 

για τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων 

Αριθμός 425 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Ο υπολογισμός / εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη 

προσδιορίστηκε με μέσο μοναδιαίο κόστος: € 25.000,00 

(λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία εφαρμογής των 

Προγραμμάτων του ΟΑΕΔ Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες & 

Νέοι Επιστήμονες που υλοποιήθηκαν κατά την προγραμματική 

περίοδο 2007-2013).  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

των ΚΕ (ΠΣΚΕ). 

Σύμφωνα με την παραπάνω μεθοδολογία, και δεδομένης της 

μεταβολής του προϋπολογισμού της αντίστοιχης Κατηγορίας 

Παρέμβασης (104) η νέα τιμή στόχος για το 2023 

διαμορφώνεται στα 425 υποστηριζόμενα σχέδια. 

8.v.1 Εφαρμογή 

σχεδίων 

αναδιάρθρωσης σε 

επιχειρησιακό και 

συλλογικό επίπεδο και 

προσαρμογή 

CO23. Αριθμός υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων τους κοινωνικής 

Η κατηγορία των ΜΜΕ αποτελείται 

από επιχειρήσεις που απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζόμενους 

και που έχουν ετήσιο κύκλο 

εργασιών που δεν υπερβαίνει  τα 

50 εκ. ευρώ, ή/και ετήσιο 

Αριθμός 290 Ετήσια 

Κοινός δείκτης (κωδ. 23, Παρ. Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από την Δ.Α. Προγράμματος / ΟΠΣ 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη εκτιμάται 

με το μέσο μοναδιαίο κόστος ενίσχυσης 34 .000€ ΔΔ με βάση 

τον μέσο όρο της Δράσης « Διαρθρωτική Προσαρμογή»  ανά 
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

επιχειρήσεων και 

εργαζομένων στις 

αλλαγές 

οικονομίας) ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 

43 εκ. ευρώ. Ο δείκτης μετρά 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

οποιασδήποτε νομικής μορφής. 

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως 

«μικρή επιχείρηση» ορίζεται αυτή 

που απασχολεί έως 50 άτομα και 

τους οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών/ισολογισμός δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκ. ευρώ. 

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως 

«πολύ μικρή επιχείρηση» (ΠΜΕ) 

ορίζεται αυτή που απασχολεί έως 

10 άτομα και τους οποίας ο 

ετήσιος κύκλος 

εργασιών/ισολογισμός δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκ. ευρώ. 

επιχείρηση  η ομάδα επιχειρήσεων και περιλαμβάνει 

συμβουλευτική επιχειρήσεων, κατάρτιση εργαζομένων των 

επιχειρήσεων που ενισχύονται  του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 . 

Oι ΜΜΕ που ωφελούνται  άμεσα  από το ΕΚΤ και όχι όσες 

ΜΜΕ είναι δικαιούχοι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν. 

303/2013.  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το ΟΠΣ. 

ΑΠ.9. Προώθηση της 

Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της 

Φτώχειας και 

Διακρίσεων – 

Διασφάλιση της 

Κοινωνικής Συνοχής 

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 

10501. Άτομα που αποδεσμεύονται 

από τη φροντίδα εξαρτώμενων 

ατόμων 

Όλοι οι συμμετέχοντες όπως 

ορίζονται και μετρώνται στο 

άθροισμα τιμών των κοινών 

δεικτών συμμετεχόντων 

CO01+CO03+CO05. Ο κάθε 

συμμετέχων (το κάθε άτομο που 

αποδεσμεύεται από τη φροντίδα) 

μετράται μία φορά στο δείκτη και 

στη πράξη. Ο δείκτης μετράται 

μέσω της επεξεργασίας των 

μικροδεδομένων (microdata) που 

καταχωρούνται στα απογραφικά 

δελτία εισόδου των πράξεων. 

Αριθμός 40.000 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα από την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση 

της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό 

έτος 2015-2016, μέσω της οποίας χρηματοδοτείται η παροχή, 

σε ωφελούμενα άτομα, θέσης φροντίδας και φιλοξενίας 

βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ σε αντίστοιχες 

Δομές (βρεφονηπιακούς σταθμούς). Η διάθεση της θέσης 

πραγματοποιείται από τον Δικαιούχο προς το ωφελούμενο 

άτομο μέσω «εντολής τοποθέτησης» του παιδιού, σύμφωνα με 

συγκεκριμένες διαδικασίες που περιγράφονται και 

εξειδικεύονται σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του Δικαιούχου. 

Η κατανομή της τιμής στόχου ανά φύλο είναι:  

Άντρες: 200 

Γυναίκες: 39.800 

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

του ΟΠΣ και μέσω microdata.  

10902. Άνεργοι ωφελούμενοι από 

ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης 

Σύμφωνα με τον ορισμό της 

Eurostat άνεργοι είναι τα άτομα 

ηλικίας 15-74 ετών που δεν 

εργάζονται, αναζητούν εργασία και 

είναι διαθέσιμοι για εργασία. 

Αριθμός 1.500 Ετήσια 

Κοινός δείκτης (κωδ. 17, Παρ. Ι, Καν.1301/2013).  

Η τιμή στόχος έχει προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τα 

διαθέσιμα δεδομένα - από συναφείς πράξεις (ΤΟΠΕΚΟ / 

ΤΟΠΣΑ) - για το μέσο μοναδιαίο κόστος κατάρτισης ανά 
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

Τα άτομα που είναι εγγεγραμμένοι 

άνεργοι σύμφωνα με το εθνικό 

νομοθετικό πλαίσιο κάθε Κ-Μ 

μετρώνται σε αυτόν τον δείκτη 

ακόμα και αν δεν πληρούν και τα 

τρία παραπάνω κριτήρια.  

ωφελούμενο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

Η κατανομή της τιμής στόχου ανά φύλο είναι:  

Άντρες: 530 

Γυναίκες: 970  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

του ΟΠΣ και μέσω microdata. 

9.ii.1 Bελτίωση της 

προσβασιμότητας των 

κοινωνικά ευπαθών 

ομάδων σε ποιοτικές 

και ολοκληρωμένες 

κοινωνικές υπηρεσίες  

 
& 
 

9.ii.2 Ενίσχυση των 

ατόμων 

περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά, για την εργασιακή 

και κοινωνική ένταξή 

τους 

CO15. Μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, 

μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ). 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 

Επιτροπής, οι μετανάστες είναι οι 

μόνιμα διαμένοντες πολίτες τρίτης 

χώρας, ενώ τα άτομα αλλοδαπής 

προέλευσης και οι μειονότητες 

προσδιορίζονται σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία κάθε Κ-Μ.  

Εξειδίκευση βάσει ισχύοντος 

Εθνικού Πλαισίου (για τον ορισμό 

των προσφύγων/δικαιούχων 

επικουρικής προστασίας, 

αιτούντων άσυλο/αιτούντων διεθνή 

προστασία , ασυνόδευτων 

ανήλικων, βλ. δείκτη CO17).  

Μετανάστες: Ως μετανάστες 

νοούνται οι νόμιμα διαμένοντες 

πολίτες τρίτης χώρας (το φυσικό 

πρόσωπο που δεν έχει την 

ελληνική ιθαγένεια ούτε την 

ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 

έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 

1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ε.Έ.) ή οι νόμιμα διαμένοντες 

Ανιθαγενείς [το φυσικό πρόσωπο 

που πληροί τις προϋποθέσεις της 

Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 

1954 περί του καθεστώτος των 

ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί 

με το ν. 139/1975 (Α 176)], και τα 

μέλη οικογένειάς τους στο πλαίσιο 

οικογενειακής επανένωσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν. 

4251/2014 «Κώδικας 

Μετανάστευσης και Κοινωνικής 

Αριθμός 300 Ετήσια 

Κοινός δείκτης (κωδ.15 Παρ. Ι, Καν.1301/2013).  

Η τιμή στόχος υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τον 

σχεδιασμό της αρμόδιας Ειδικής Γραμματείας για την 

Κοινωνική Ένταξη των Ρομά και ειδικότερα τα εξής δεδομένα: 

επιδότηση ενοικίου έως €500 το μήνα/οικογένεια για 36 μήνες, 

για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ενίσχυση 

€15.000/ατομική επιχείρηση - €20.000/επιχείρηση με 2 μέλη - 

€25.000/επιχείρηση με 3 μέλη, κ.ο.κ., επιδότηση μισθοδοσίας 

€1.200/άτομο για 18 μήνες (συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτικών εισφορών). 

Η κατανομή της τιμής στόχου ανά φύλο είναι:  

Άντρες: 250 

Γυναίκες: 50 

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

του ΟΠΣ και μέσω microdata 
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

Ένταξης και λοιπές διατάξεις», και  

του ν. 4332/2015 «Τροποποίηση 

διατάξεων Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας − Τροποποίηση του ν. 

4521/2014 για την προσαρμογή 

της ελληνικής νομοθεσίας στις 

οδηγίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία 

διαδικασία υποβολής αίτησης για 

τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων 

χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και 

εργασίας στην επικράτεια ΚΜ και 

σχετικά με κοινό σύνολο 

δικαιωμάτων για τους 

εργαζομένους από τρίτες χώρες 

που διαμένουν νομίμως σε ΚΜ και 

2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις 

προϋποθέσεις εισόδου και 

διαμονής πολιτών τρίτων χωρών 

με σκοπό την εποχιακή εργασία 

και άλλες διατάξεις» 

Με βάση τα παραπάνω, 

μετανάστης είναι ο αλλοδαπός που 

διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα με 

άδεια διαμονής, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

Άτομα αλλοδαπής προέλευσης. 

Δεν υφίσταται κάποιος ορισμός 

στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 

Ευρ. Επιτροπής, θεωρούνται τα 

άτομα ανεξαρτήτως ιθαγένειας, 

των οποίων ένας ή και οι δύο 

γονείς έχουν γεννηθεί στο 

εξωτερικό. 

Μειονότητες Οι Έλληνες πολίτες 

μουσουλμάνοι της Θράκης 

αποτελούν θρησκευτική μειονότητα 

σύμφωνα με τη Συνθήκη της 

Λωζάννης του 1923 

Ρομά νοούνται οι Τσιγγάνοι, οι 

οποίοι ομιλούν την γλώσσα 
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Ειδικοί Στόχοι  
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μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

Ρομανί, διαβιούν εντός των 

γεωγραφικών ορίων της ελληνικής 

επικράτειας και είναι πολίτες της 

ΕΕ. 

Ο κάθε συμμετέχων μετράται μία 

φορά στο δείκτη και στη πράξη. Ο 

δείκτης μετράται μέσω της 

επεξεργασίας των μικροδεδομένων 

(microdata) που καταχωρούνται 

στα απογραφικά δελτία εισόδου 

των πράξεων 

05502. Αριθμός υποστηριζόμενων 

δομών 

Ως «υποστηριζόμενες δομές» 

εννοούνται οι κάτωθι δομές που 

ενισχύονται/ συγχρηματοδοτούνται 

από το ΕΚΤ και ωφελούνται άμεσα 

από την εν λόγω χρηματοδότηση:  

1. Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ),  

2. ΣΥΔ,  

3. ΚΔΗΦ,  

4. Δομές παροχής βασικών 

αγαθών (Κοινωνικά παντοπωλεία, 

φαρμακεία, συσσίτια),  

5. Δομές αστέγων (υπνωτήρια και 

κέντρα ημέρας),  

6. Δομές κακοποιημένων γυναικών 

(ξενώνες και συμβουλευτικά 

κέντρα),  

7. ΚΗΦΗ. 

8. Δομές για Ρομά 

Ο δείκτης 05502 είναι ειδικός 

προγραμματικός δείκτης εκροών 

για φορείς (programme specific 

output indicator for entities). 

Mετράται σε επίπεδο πράξης. Η 

κάθε δομή μετράται μία φορά στο 

επίπεδο της πράξης. Άρα αν η ίδια 

δομή ενισχυθεί από 2 πράξεις, θα 

μετρηθεί 2 φορές στο δείκτη (μία 

φορά σε κάθε πράξη). 

Αριθμός 65 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Η τιμή στόχου προσδιορίζεται από τον αριθμό των ενταγμένων 

δομών / Κέντρα Κοινότητας – Δομές Αστέγων - Δομές για 

Ρομά, που συγχρηματοδοτούνται από τη συγκεκριμένη 

Επενδυτική Προτεραιότητα του ΕΠ και Ειδικό Στόχο.  

Οι δράσεις που παρακολουθεί ο συγκεκριμένος δείκτης 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 
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εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

λόγο αυτό οι δράσεις παρακολουθούνται με ειδικούς δείκτες 

που μετρούν αριθμό δομών και αριθμό ωφελούμενων ατόμων 

(ως έμμεσα ωφελουμένων).  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

του ΟΠΣ, τον Εθνικό Μηχανισμό του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις 

αρμοδιότητάς του) και την ηλεκτρονική πλατφόρμα: 

www.socialattica.gr που έχει δημιουργεί για τον σκοπό αυτό. 

05503. Αριθμός των 

επωφελούμενων των 

υποστηριζόμενων δομών 

Ο δείκτης μετρά τα άτομα που 

λαμβάνουν/επωφελούνται από μία 

τουλάχιστον υπηρεσία από τις 

υποστηριζόμενες δομές, όπως 

αυτές ορίζονται στο δείκτη 05502. 

Πιο συγκεκριμένα «αριθμός 

επωφελουμένων» για κάθε 

κατηγορία δομών, ορίζονται : 

Για τα ΚΚ: τα άτομα που 

λαμβάνουν μία τουλάχιστον από 

τις υπηρεσίες που αναφέρονται 

στην ΚΥΑ «Καθορισμός ελάχιστων 

προδιαγραφών λειτουργίας των 

Κέντρων Κοινότητας» (ΑΠ: 

Δ23/οικ.14435-1135 / 29.03.2016), 

άρθρο 2 «Αντικείμενο Κέντρων 

Κοινότητας»: Α) Υποδοχή -

Ενημέρωση - Υποστήριξη των 

πολιτών, Β) Συνεργασία με 

Υπηρεσίες και Δομές, Γ) Παροχή 

Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

και διασφαλίζουν την κοινωνική 

ένταξη των ωφελουμένων 

- Για ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, Δομές παροχής 

βασικών αγαθών, Δομές αστέγων, 

ΚΗΦΗ: οι ωφελούμενοι/ες της κάθε 

δομής όπως καταγράφονται στο 

Μητρώο Ωφελουμένων του Ενιαίου 

Γεωπληροφοριακού Συστήματος 

του Υπ. Εργασίας ή/και στα 

συστήματα παρακολούθησης των 

Δικαιούχων 

- Για τις Δομές κακοποιημένων 

Αριθμός 270.000 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Η τιμή στόχου έχει υπολογιστεί με βάση τον αναμενόμενο 

αριθμό ωφελούμενων από τις ενταγμένες δομές των Κέντρων 

Κοινότητας και των Δομών για Αστέγους.  

Οι δράσεις που παρακολουθεί ο συγκεκριμένος δείκτης 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).  

http://www.socialattica.gr/


 27 

Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
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γυναικών: τα άτομα που 

λαμβάνουν μία τουλάχιστον από 

τις κάτωθι υπηρεσίες ανά είδος 

Δομής: (Α. Από τα Συμβουλευτικά 

Κέντρα: Υπηρεσίες ενημέρωσης 

και εξειδικευμένης πληροφόρησης,  

Υπηρεσίες ψυχολογικής 

συμβουλευτικής,  Υπηρεσίες 

κοινωνικής συμβουλευτικής ,  

Υπηρεσίες νομικής 

συμβουλευτικής και 

πληροφόρησης, Υπηρεσίες 

παραπομπής ή/και συνοδείας, 

Υπηρεσίες παραπομπής σε 

πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας 

(legal aid), Υπηρεσίες εργασιακής 

συμβουλευτικής και 

πληροφόρησης Β. Από τους 

Ξενώνες Φιλοξενίας των Δήμων: 

Υπηρεσίες ασφαλούς διαμονής 

που περιλαμβάνει στέγη και 

διατροφή των γυναικών και των 

παιδιών τους, Υπηρεσίες 

ψυχολογικής και κοινωνικής 

στήριξης, Υπηρεσίες παραπομπής 

ή/και συνοδείας, Υπηρεσίες 

νομικής συμβουλευτικής, με 

παραπομπή στα Συμβουλευτικά 

Κέντρα Γυναικών, Υπηρεσίες 

υποστήριξης για την ένταξή τους 

στην αγορά εργασίας Γ. Από τους 

Ξενώνες Φιλοξενίας του ΕΚΚΑ: Οι 

παραπάνω υπηρεσίες των 

Ξενώνων Φιλοξενίας των Δήμων 

και πρόσθετα  Υπηρεσίες 

εκμάθησης γλώσσας, Υπηρεσίες 

ενισχυτικής διδασκαλίας. Ο δείκτης 

05503 είναι ειδικός 

προγραμματικός δείκτης εκροών 

για έμμεσα ωφελούμενους 

(programme specific output 

indicator for indirect participants) 

και συνεπώς δεν μετράται με 

συλλογή microdata και δεν 

συνδέεται με κανέναν κοινό δείκτη 

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

του ΟΠΣ, τον Εθνικό Μηχανισμό του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις 

αρμοδιότητάς του) και την ηλεκτρονική πλατφόρμα: 

www.socialattica.gr που έχει δημιουργεί για τον σκοπό αυτό. 

http://www.socialattica.gr/
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εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

συμμετεχόντων. Mετράται σε 

επίπεδο πράξης. Οι ωφελούμενοι 

κάθε δομής μετρώνται μία φορά 

στο επίπεδο της πράξης. Συνεπώς 

αν ένας ωφελούμενος έχει λάβει 

περισσότερες από μία υπηρεσίες 

από μία δομή στη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης, θα 

μετράται μία φορά στην πράξη 

9.iii.1 Ενίσχυση της 

πρόσβασης στην 

απασχόληση για άτομα 

που πλήττονται από 

φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό και έχουν 

την ευθύνη της 

φροντίδας ΑμεΑ  

 

& 

 

9.iii.2 Βελτίωση της 

παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών και 

υπηρεσιών 

εκπαιδευτικής 

υποστήριξης σε 

κοινωνικά ευπαθείς 

ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές 

με αναπηρία ή/και με 

ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, κακοποιημένες 

γυναίκες) 

10501. Άτομα που αποδεσμεύονται 

από τη φροντίδα εξαρτώμενων 

ατόμων  

Όλοι οι συμμετέχοντες όπως 

ορίζονται και μετρώνται στο 

άθροισμα τιμών των κοινών 

δεικτών συμμετεχόντων 

CO01+CO03+CO05. Ο κάθε 

συμμετέχων (το κάθε άτομο που 

αποδεσμεύεται από τη φροντίδα) 

μετράται μία φορά στο δείκτη και 

στη πράξη. Ο δείκτης μετράται 

μέσω της επεξεργασίας των 

μικροδεδομένων (microdata) που 

καταχωρούνται στα απογραφικά 

δελτία εισόδου των πράξεων. 

Αριθμός 110 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα από την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση 

της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό 

έτος 2015-2016, μέσω της οποίας χρηματοδοτείται η παροχή, 

σε ωφελούμενα άτομα, θέσης φροντίδας και φιλοξενίας 

βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ σε αντίστοιχες 

Δομές (βρεφονηπιακούς σταθμούς). Η διάθεση της θέσης 

πραγματοποιείται από τον Δικαιούχο προς το ωφελούμενο 

άτομο μέσω «εντολής τοποθέτησης» του παιδιού, σύμφωνα με 

συγκεκριμένες διαδικασίες που περιγράφονται και 

εξειδικεύονται σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του Δικαιούχου. 

Η κατανομή της τιμής στόχου ανά φύλο είναι:  

Άντρες: 25 

Γυναίκες: 85  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

του ΟΠΣ και μέσω microdata. 

05502. Αριθμός υποστηριζόμενων 

δομών 

Ως «υποστηριζόμενες δομές» 

εννοούνται οι κάτωθι δομές που 

ενισχύονται/ συγχρηματοδοτούνται 

από το ΕΚΤ και ωφελούνται άμεσα 

από την εν λόγω χρηματοδότηση:  

1. Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ),  

2. ΣΥΔ,  

3. ΚΔΗΦ,  

4. Δομές παροχής βασικών 

αγαθών (Κοινωνικά παντοπωλεία, 

φαρμακεία, συσσίτια),  

Αριθμός 35 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Η τιμή στόχου προσδιορίζεται από τον αριθμό των ενταγμένων 

δομών (ΚΔΗΦ, Δομές για τη στήριξη των γυναικών θυμάτων 

βίας) στη συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα του ΕΠ και 

Ειδικό Στόχο.  

Οι συγκεκριμένες δράσεις παρακολουθούνται μέσω του εν 

λόγω δείκτη 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 
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5. Δομές αστέγων (υπνωτήρια και 

κέντρα ημέρας),  

6. Δομές κακοποιημένων γυναικών 

(ξενώνες και συμβουλευτικά 

κέντρα),  

7. ΚΗΦΗ. 

8. Δομές για Ρομά 

Ο δείκτης 05502 είναι ειδικός 

προγραμματικός δείκτης εκροών 

για φορείς (programme specific 

output indicator for entities). 

Mετράται σε επίπεδο πράξης. Η 

κάθε δομή μετράται μία φορά στο 

επίπεδο της πράξης. Άρα αν η ίδια 

δομή ενισχυθεί από 2 πράξεις, θα 

μετρηθεί 2 φορές στο δείκτη (μία 

φορά σε κάθε πράξη). 

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).  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

του ΟΠΣ, τον Εθνικό Μηχανισμό του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις 

αρμοδιότητάς του), το Πληροφοριακό Σύστημα της Γεν. 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (για τις δράσεις των 

γυναικών θυμάτων βίας) και την ηλεκτρονική πλατφόρμα: 

www.socialattica.gr που έχει δημιουργεί για τον σκοπό αυτό. 

05503. Αριθμός των 

επωφελούμενων των 

υποστηριζόμενων δομών 

Ο δείκτης μετρά τα άτομα που 

λαμβάνουν/επωφελούνται από μία 

τουλάχιστον υπηρεσία από τις 

υποστηριζόμενες δομές, όπως 

αυτές ορίζονται στο δείκτη 05502. 

Πιο συγκεκριμένα «αριθμός 

επωφελουμένων» για κάθε 

κατηγορία δομών, ορίζονται: 

- Για τα ΚΚ: τα άτομα που 

λαμβάνουν μία τουλάχιστον από 

τις υπηρεσίες που αναφέρονται 

στην ΚΥΑ «Καθορισμός ελάχιστων 

προδιαγραφών λειτουργίας των 

Κέντρων Κοινότητας» (ΑΠ: 

Δ23/οικ.14435-1135 / 29.03.2016), 

άρθρο 2 «Αντικείμενο Κέντρων 

Κοινότητας»: Α) Υποδοχή -

Ενημέρωση - Υποστήριξη των 

πολιτών, Β) Συνεργασία με 

Υπηρεσίες και Δομές, Γ) Παροχή 

Αριθμός 7.000 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Η τιμή στόχου έχει υπολογιστεί με βάση τον αναμενόμενο 

αριθμό ωφελούμενων από τις ενταγμένες δομές των ΚΔΗΦ και 

των Δομών για τη στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας 

(ξενώνες φιλοξενίας και συμβουλευτικά κέντρα).  

Οι συγκεκριμένες δράσεις παρακολουθούνται μέσω του εν 

λόγω δείκτη 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 

http://www.socialattica.gr/
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

και διασφαλίζουν την κοινωνική 

ένταξη των ωφελουμένων 

- Για ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, Δομές παροχής 

βασικών αγαθών, Δομές αστέγων, 

ΚΗΦΗ: οι ωφελούμενοι/ες της κάθε 

δομής όπως καταγράφονται στο 

Μητρώο Ωφελουμένων του Ενιαίου 

Γεωπληροφοριακού Συστήματος 

του Υπ. Εργασίας ή/και στα 

συστήματα παρακολούθησης των 

Δικαιούχων 

- Για τις Δομές κακοποιημένων 

γυναικών: τα άτομα που 

λαμβάνουν μία τουλάχιστον από 

τις κάτωθι υπηρεσίες ανά είδος 

Δομής: (Α. Από τα Συμβουλευτικά 

Κέντρα: Υπηρεσίες ενημέρωσης 

και εξειδικευμένης πληροφόρησης,  

Υπηρεσίες ψυχολογικής 

συμβουλευτικής,  Υπηρεσίες 

κοινωνικής συμβουλευτικής ,  

Υπηρεσίες νομικής 

συμβουλευτικής και 

πληροφόρησης, Υπηρεσίες 

παραπομπής ή/και συνοδείας, 

Υπηρεσίες παραπομπής σε 

πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας 

(legal aid), Υπηρεσίες εργασιακής 

συμβουλευτικής και 

πληροφόρησης Β. Από τους 

Ξενώνες Φιλοξενίας των Δήμων: 

Υπηρεσίες ασφαλούς διαμονής 

που περιλαμβάνει στέγη και 

διατροφή των γυναικών και των 

παιδιών τους, Υπηρεσίες 

ψυχολογικής και κοινωνικής 

στήριξης, Υπηρεσίες παραπομπής 

ή/και συνοδείας, Υπηρεσίες 

νομικής συμβουλευτικής, με 

παραπομπή στα Συμβουλευτικά 

Κέντρα Γυναικών, Υπηρεσίες 

υποστήριξης για την ένταξή τους 

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).  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

του ΟΠΣ, τον Εθνικό Μηχανισμό του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις 

αρμοδιότητάς του), το Πληροφοριακό Σύστημα της Γεν. 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (για τις δράσεις των 

γυναικών θυμάτων βίας) και την ηλεκτρονική πλατφόρμα: 

www.socialattica.gr που έχει δημιουργεί για τον σκοπό αυτό. 

http://www.socialattica.gr/
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

στην αγορά εργασίας Γ. Από τους 

Ξενώνες Φιλοξενίας του ΕΚΚΑ : Οι 

παραπάνω υπηρεσίες των 

Ξενώνων Φιλοξενίας των Δήμων 

και πρόσθετα  Υπηρεσίες 

εκμάθησης γλώσσας, Υπηρεσίες 

ενισχυτικής διδασκαλίας. Ο δείκτης 

05503 είναι ειδικός 

προγραμματικός δείκτης εκροών 

για έμμεσα ωφελούμενους 

(programme specific output 

indicator for indirect participants) 

και συνεπώς δεν μετράται με 

συλλογή microdata και δεν 

συνδέεται με κανέναν κοινό δείκτη 

συμμετεχόντων. Mετράται σε 

επίπεδο πράξης. Οι ωφελούμενοι 

κάθε δομής μετρώνται μία φορά 

στο επίπεδο της πράξης. Συνεπώς 

αν ένας ωφελούμενος έχει λάβει 

περισσότερες από μία υπηρεσίες 

από μία δομή στη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης, θα 

μετράται μία φορά στην πράξη 

11501. Αριθμός σχολικών 

μονάδων που επωφελούνται από 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις  

Ο δείκτης μετρά τον αριθμό των 

σχολείων που 

υποστηρίζονται/επωφελούνται. Το 

κάθε σχολείο μετράται μία φορά σε 

κάθε σχολική χρονιά σε όλες τις 

περιπτώσεις πράξεων (είτε η 

πράξη καλύπτει μία σχολική χρονιά 

είτε περισσότερες). Ο δείκτης 

λαμβάνει τιμή όταν το σχολείο 

ξεκινά να ωφελείται/υποστηρίζεται. 

(ό,τι ισχύει και στους κοινούς 

δείκτες εκροών). Ο δείκτης 

μετράται σε επίπεδο πράξης 

(λαμβάνει τιμές επίτευξης στα 

Δελτία Δήλωσης Επίτευξης  

Δεικτών Πράξης). 

Αριθμός 600 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Η τιμή στόχου δείκτη υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα από την υλοποίηση της δράσης «Εξειδικευμένη 

εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» για το σχολικό έτος 2015-

2016. 

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 
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

από την 9iii. 

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

του ΟΠΣ με πηγή στοιχείων την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα 

Παιδείας. 

9.iv.1 Βελτίωση της 

παροχής υπηρεσιών 

υγείας σε άτομα που 

πλήττονται από τη 

φτώχεια και λοιπές 

ευπαθείς κοινωνικά 

ομάδες  

 

& 

 

9.iv.2 Βελτίωση της 

προσβασιμότητας των 

κοινωνικά ευπαθών 

ομάδων σε ποιοτικές 

και ολοκληρωμένες 

κοινωνικές υπηρεσίες 

11202. Αριθμός ατόμων που 

πλήττονται από τη φτώχεια και 

ωφελούνται από τις υπηρεσίες των 

Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 

Μετρά τον αριθμό των ατόμων που 

βρίσκονται κάτω από το 

εισοδηματικό όριο της φτώχειας και 

ωφελούνται / λαμβάνουν 

υπηρεσίες που παρέχονται από τις 

ΤΟΜΥ. 

Αριθμός  192.780 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Η τιμή στόχου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη: 

Α. 10.000 άτομα Εγγεγραμμένος Πληθυσμός θα 

εξυπηρετείται ανά ΤΟΜΥ σύμφωνα με το αρθρο106 του 

ν.4461/2017 

Β. 35,6% πληθυσμός βρίσκεται κάτω του ορίου της 

φτώχειας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

του ΟΠΣ με πηγή στοιχείων το Υπουργείο Υγείας / Δ/νση ΠΦΥ 

(περιφερειοποιημένα δεδομένα, η καταχώριση δεδομένων του 

ωφελούμενου με βάση το ΑΜΚΑ, τη στιγμή που λαμβάνει 

υπηρεσία, είναι υποχρεωτική από επαγγελματίες υγείας των 

ΤΟΜΥ - βλ. οδηγό λειτουργίας ΤΟΜΥ. Επαλήθευση με 

συστήματα ΓΓΠΣ όταν απαιτείται). 

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 
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

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 υπηρεσιών των αντίστοιχων 

παρεμβάσεων και όχι ως άμεσα συμμετέχοντες. 

11203. Αριθμός Τοπικών Ομάδων 

Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν  
Μετρά τον αριθμό των ΤΟΜΥ Αριθμός  54 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Η τιμή στόχου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη: 

Α. 10.000 άτομα Εγγεγραμμένος Πληθυσμός θα 

εξυπηρετείται ανά ΤΟΜΥ σύμφωνα με το αρθρο106 του 

ν.4461/2017 

Β. 35,6% πληθυσμός βρίσκεται κάτω του ορίου της 

φτώχειας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

του ΟΠΣ με πηγή στοιχείων την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα 

Υγείας – ΥΠΕ. 

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 11203, μετρά 
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

ωφελούμενους ως λήπτες υπηρεσιών των αντίστοιχων 

παρεμβάσεων και όχι ως άμεσα συμμετέχοντες. 

11204. Αριθμός ατόμων που 

ωφελούνται από υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας 

Μετρά τα άτομα (ως διακριτά 

ΑΜΚΑ) που λαμβάνουν υπηρεσία 

ψυχικής υγείας από τις 

συγχρηματοδοτούμενες δομές 

(νέες ή υφιστάμενες). Ειδικότερα, 

μετρά τα άτομα που ωφελούνται 

από μια ή περισσότερες από τις 

εξής κατηγορίες υπηρεσιών: 

- «αριθμός ατόμων που 

ωφελούνται από υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας για την άνοια» 

- «αριθμός ατόμων που 

ωφελούνται από υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας παίδων και 

εφήβων» 

- Αριθμός ατόμων που 

ωφελούνται από εξω-

νοσοκομειακές μονάδες 

ψυχικής υγείας» 

- «αριθμός νέων ωφελούμενων 

σε Μ.Ψ.Α. (στεγαστικές 

δομές)» 

Αριθμός 745 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Ο προσδιορισμός της τιμής του δείκτη έγινε λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το βασικό εργαλείο καταμέτρησης της ροής ασθενών 

είναι το ΑΜΚΑ του καθενός καθώς και τις ακόλουθες 

εκτιμήσεις:  

Οικοτροφεία: διαβιούν ως 15 άτομα, Τελικού Σταδίου ασθενών 

με άνοια ως 25 άτομα και κατά μέσον όρο ελήφθηκαν υπόψη 

τα παρακάτω στοιχεία από την αρμόδια Δ/νση του Υπ. Υγείας: 

 - ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας μπορεί σε Μονάδα με 

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ υπηρεσίες μπορεί να "διαχειρίζεται" κατ’ οίκον 15 

ωφελούμενους το χρόνο, 

 - ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας σε ένα Κ.Η. Alzheimer 

εξυπηρετεί περίπου 40 ωφελούμενους το χρόνο, 

 - ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας σε μία Κιν. Μονάδα 

εξυπηρετεί περίπου 30 ωφελούμενους το χρόνο.  

 - Στα προγράμματα διασύνδεσης ΚΗ ALZHEIMER με 

ΚΑΠΗ & ΚΗΦΗ και στα προγράμματα διασύνδεσης 

Ιατρείων Μνήμης με ΚΗ θεωρείται ότι υπάρχουν 50 

ωφελούμενοι ανά πρόγραμμα ετησίως 

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

του ΟΠΣ με πηγή στοιχείων το www.psychargos.gov.gr  

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 

http://www.psychargos.gov.gr/
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

««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. 

11205. Αριθμός ατόμων που 

ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας 

για εξαρτήσεις 

Μετρά τον αριθμό ατόμων που 

λαμβάνουν / ωφελούνται από μια ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες 

κατηγορίες παρεχόμενων 

υπηρεσιών (από 

συγχρηματοδοτούμενες 

νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες 

δομές): 

- Υπηρεσίες μείωσης της 

βλάβης και υποστήριξης 

αστέγων 

- Υπηρεσίες θεραπείας 

- Παρεμβάσεις πρόληψης των 

εξαρτήσεων σε γενικό 

πληθυσμό και ειδικές ομάδες 

(άνεργοι, μετανάστες, άποροι 

και κοινωνικά 

περιθωριοποιημένοι, 

μονογονεϊκές οικογένειες, κ.α.) 

- Παρεμβάσεις εκπαίδευσης, 

επιμόρφωσης και κοινωνικής 

επανένταξης εξαρτημένων 

Αριθμός 900 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Ο δείκτης μετρά τον αριθμό ατόμων που 

λαμβάνουν/ωφελούνται από μία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω 4 κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών (Υπηρεσίες 

μείωσης της βλάβης και υποστήριξης αστέγων, Υπηρεσίες 

θεραπείας, Παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων σε γενικό 

πληθυσμό και ειδικές ομάδες, Παρεμβάσεις εκπαίδευσης, 

επιμόρφωσης και κοινωνικής επανένταξης εξαρτημένων). Ο 

δείκτης δεν μετρά συμμετέχοντες κατά την έννοια του 

Παραρτήματος Ι του Καν.ΕΚΤ, αλλά έμμεσα ωφελούμενους, 

καθώς οι δράσεις για εξαρτήσεις έχουν συστημικό χαρακτήρα 

(capacity building operations). 

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής και θεραπείας για την 

αντιμετώπιση των εξαρτήσεων κατά το έτος 2016 σύμφωνα με 

στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ εξυπηρέτησαν 20780 περιστατικά στην 

Περιφέρεια Αττικής. 

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

του ΟΠΣ με πηγή στοιχείων το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & 

Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ). 

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 11205, μετρά 

ωφελούμενους ως λήπτες υπηρεσιών των αντίστοιχων 
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

παρεμβάσεων και όχι ως άμεσα συμμετέχοντες. 

05502. Αριθμός υποστηριζόμενων 

δομών 

Ως «υποστηριζόμενες δομές» 

εννοούνται οι κάτωθι δομές που 

ενισχύονται/ συγχρηματοδοτούνται 

από το ΕΚΤ και ωφελούνται άμεσα 

από την εν λόγω χρηματοδότηση:  

1. Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ),  

2. ΣΥΔ,  

3. ΚΔΗΦ,  

4. Δομές παροχής βασικών 

αγαθών (Κοινωνικά παντοπωλεία, 

φαρμακεία, συσσίτια),  

5. Δομές αστέγων (υπνωτήρια και 

κέντρα ημέρας),  

6. Δομές κακοποιημένων γυναικών 

(ξενώνες και συμβουλευτικά 

κέντρα),  

7. ΚΗΦΗ. 

8. Δομές για Ρομά 

Ο δείκτης 05502 είναι ειδικός 

προγραμματικός δείκτης εκροών 

για φορείς (programme specific 

output indicator for entities). 

Mετράται σε επίπεδο πράξης. Η 

κάθε δομή μετράται μία φορά στο 

επίπεδο της πράξης. Άρα αν η ίδια 

δομή ενισχυθεί από 2 πράξεις, θα 

μετρηθεί 2 φορές στο δείκτη (μία 

φορά σε κάθε πράξη). 

Αριθμός 137 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Η τιμή στόχου προσδιορίζεται από τον αριθμό των ενταγμένων 

δομών Εργασίας (Δομές παροχής βασικών αγαθών, ΚΗΦΗ, 

ΣΥΔ) στη συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα του ΕΠ και 

Ειδικό Στόχο.  

Οι συγκεκριμένες δράσεις παρακολουθούνται μέσω του εν 

λόγω δείκτη 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).  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

του ΟΠΣ, τον Εθνικό Μηχανισμό του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις 

αρμοδιότητάς του) και την ηλεκτρονική πλατφόρμα: 

www.socialattica.gr που έχει δημιουργεί για τον σκοπό αυτό. 

 

05503. Αριθμός επωφελούμενων 

των υποστηριζόμενων δομών 

Ο δείκτης μετρά τα άτομα που 

λαμβάνουν/επωφελούνται από μία 

τουλάχιστον υπηρεσία από τις 

υποστηριζόμενες δομές, όπως 

αυτές ορίζονται στο δείκτη 05502. 

Αριθμός 60.000 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Η τιμή στόχου έχει υπολογιστεί με βάση τον αναμενόμενο 

αριθμό ωφελούμενων από τις ενταγμένες δομές παροχής 

βασικών αγαθών και ΚΗΦΗ στη συγκεκριμένη Επενδυτική 

http://www.socialattica.gr/
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

Πιο συγκεκριμένα «αριθμός 

επωφελουμένων» για κάθε 

κατηγορία δομών, ορίζονται : 

Για τα ΚΚ: τα άτομα που 

λαμβάνουν μία τουλάχιστον από 

τις υπηρεσίες που αναφέρονται 

στην ΚΥΑ «Καθορισμός ελάχιστων 

προδιαγραφών λειτουργίας των 

Κέντρων Κοινότητας» (ΑΠ: 

Δ23/οικ.14435-1135 / 29.03.2016), 

άρθρο 2 «Αντικείμενο Κέντρων 

Κοινότητας»: Α) Υποδοχή -

Ενημέρωση - Υποστήριξη των 

πολιτών, Β) Συνεργασία με 

Υπηρεσίες και Δομές, Γ) Παροχή 

Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

και διασφαλίζουν την κοινωνική 

ένταξη των ωφελουμένων 

- Για ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, Δομές παροχής 

βασικών αγαθών, Δομές αστέγων, 

ΚΗΦΗ: οι ωφελούμενοι/ες της κάθε 

δομής όπως καταγράφονται στο 

Μητρώο Ωφελουμένων του Ενιαίου 

Γεωπληροφοριακού Συστήματος 

του Υπ. Εργασίας ή/και στα 

συστήματα παρακολούθησης των 

Δικαιούχων 

- Για τις Δομές κακοποιημένων 

γυναικών: τα άτομα που 

λαμβάνουν μία τουλάχιστον από 

τις κάτωθι υπηρεσίες ανά είδος 

Δομής: (Α. Από τα Συμβουλευτικά 

Κέντρα: Υπηρεσίες ενημέρωσης 

και εξειδικευμένης πληροφόρησης,  

Υπηρεσίες ψυχολογικής 

συμβουλευτικής, Υπηρεσίες 

κοινωνικής συμβουλευτικής, 

Υπηρεσίες νομικής 

συμβουλευτικής και 

πληροφόρησης, Υπηρεσίες 

παραπομπής ή/και συνοδείας, 

Υπηρεσίες παραπομπής σε 

πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας 

Προτεραιότητα του ΕΠ.  

Οι συγκεκριμένες δράσεις παρακολουθούνται μέσω του εν 

λόγω δείκτη 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).  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 

του ΟΠΣ, τον Εθνικό Μηχανισμό του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις 

αρμοδιότητάς του), και την ηλεκτρονική πλατφόρμα: 

www.socialattica.gr που έχει δημιουργεί για τον σκοπό αυτό. 

http://www.socialattica.gr/
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Ειδικοί Στόχοι  
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Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
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μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

(legal aid), Υπηρεσίες εργασιακής 

συμβουλευτικής και 

πληροφόρησης Β. Από τους 

Ξενώνες Φιλοξενίας των Δήμων: 

Υπηρεσίες ασφαλούς διαμονής 

που περιλαμβάνει στέγη και 

διατροφή των γυναικών και των 

παιδιών τους, Υπηρεσίες 

ψυχολογικής και κοινωνικής 

στήριξης, Υπηρεσίες παραπομπής 

ή/και συνοδείας, Υπηρεσίες 

νομικής συμβουλευτικής, με 

παραπομπή στα Συμβουλευτικά 

Κέντρα Γυναικών, Υπηρεσίες 

υποστήριξης για την ένταξή τους 

στην αγορά εργασίας Γ. Από τους 

Ξενώνες Φιλοξενίας του ΕΚΚΑ : Οι 

παραπάνω υπηρεσίες των 

Ξενώνων Φιλοξενίας των Δήμων 

και πρόσθετα  Υπηρεσίες 

εκμάθησης γλώσσας, Υπηρεσίες 

ενισχυτικής διδασκαλίας. Ο δείκτης 

05503 είναι ειδικός 

προγραμματικός δείκτης εκροών 

για έμμεσα ωφελούμενους 

(programme specific output 

indicator for indirect participants) 

και συνεπώς δεν μετράται με 

συλλογή microdata και δεν 

συνδέεται με κανέναν κοινό δείκτη 

συμμετεχόντων. Mετράται σε 

επίπεδο πράξης. Οι ωφελούμενοι 

κάθε δομής μετρώνται μία φορά 

στο επίπεδο της πράξης. Συνεπώς 

αν ένας ωφελούμενος έχει λάβει 

περισσότερες από μία υπηρεσίες 

από μία δομή στη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης, θα 

μετράται μία φορά στην πράξη 

CO22. Αριθμός έργων που 

αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή 

δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Αφορά στα έργα στα οποία το ΕΚΤ 

υποστηρίζει την ενίσχυση της 

θεσμικής ικανότητας και 

αποτελεσματικότητας της 

Δημόσιας Διοίκησης σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 

Αριθμός 1 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Η τιμή στόχου αφορά στη δημιουργία δομής υποστήριξης 

δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής.  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα Παρακολούθησης 
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  
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Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

Στον όρο «δημόσια διοίκηση» 

περιλαμβάνονται: η εκτελεστική και 

νομοθετική διοίκηση κεντρικών, 

περιφερειακών και τοπικών 

οργάνων, κ.ο.κ. 

Στον όρο «δημόσιες υπηρεσίες» 

περιλαμβάνεται κάθε δημόσιος ή 

ιδιωτικός οργανισμός που επιτελεί 

δημόσιο έργο / ασκεί δημόσια 

λειτουργία. 

Ο δείκτης δεν μετρά τους 

οργανισμούς / φορείς που 

υποστηρίζονται από τα έργα αλλά 

τα ίδια τα έργα. Ένα έργο μπορεί 

να υποστηρίζει περισσότερους 

από έναν δημόσιους φορείς ή 

αντίστροφα ένας φορέας μπορεί να 

υποστηρίζεται από περισσότερα 

από ένα έργα. Το κάθε έργο 

μετράται μια φορά σε κάθε πράξη 

και στον δείκτη. Η κάθε πράξη 

μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή 

περισσότερα έργα.   

του ΟΠΣ. 

 

9.v.1 Ενίσχυση ίδρυσης 

και λειτουργίας 

κοινωνικών 

επιχειρήσεων. 

11301. Αριθμός υποστηριζόμενων 

υφιστάμενων και νέων φορέων 

κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας 

«Φορείς κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας»: Όπως 

ορίζονται στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 

205/Α/31-10-2016) "Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονομία και 

ανάπτυξη φορέων της και άλλες 

διατάξεις", άρθρο 3.  

"Υποστηριζόμενοι": φορείς που 

έχουν ιδρυθεί πριν την ενίσχυση 

από το ΕΚΤ και που η ενίσχυση 

αποσκοπεί στην υποστήριξή τους 

κατά τη φάση του start up.  

"Nέοι": φορείς που ιδρύονται 

από/μετά την ενίσχυση του ΕΚΤ 

Ο δείκτης μετράει το σύνολο των 

νέων και υφιστάμενων φορεών στο 

επίπεδο της πράξης. 

Αριθμός 536 Ετήσια  

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Η τιμή στόχου έχει προσδιοριστεί με βάση τα σχετικά στοιχεία / 

εκτιμήσεις που εστάλησαν από την αρμόδια Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ / Τομέας Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας.  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το ΠΣΚΕ. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης αντικαθιστά τον CO23: αριθμός 

υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

προτείνεται 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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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

11302. Αριθμός Κέντρων Στήριξης 

της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας 

Τα Κέντρα Στήριξης της 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας υποστηρίζουν τη 

δημιουργία/ανάπτυξη 

υφιστάμενων/νέων φορέων 

Κ.ΑΛ.Ο. και παρέχουν υπηρεσίες 

ενημέρωσης και συμβουλευτικής 

σε δυνητικούς και υφιστάμενους 

κοινωνικούς επιχειρηματίες και 

φορείς Κ.ΑΛ.Ο. (βλ. Σχέδιο 

Δράσης για την ανάπτυξη του 

οικοσυστήματος της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας 2017-

2023). 

Ο δείκτης μετράται στο επίπεδο 

της πράξης. 

Αριθμός 1 Ετήσια  

Ειδικός δείκτης παρακολούθησης των εκροών. 

Η τιμή στόχου έχει προσδιοριστεί με βάση τα σχετικά στοιχεία / 

εκτιμήσεις που εστάλησαν από την αρμόδια Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ / Τομέας Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας και 

αφορά στον ελάχιστο αριθμό Ενώσεων Κέντρων Στήριξης που 

πρόκειται να δημιουργηθούν από τα ΠΕΠ, μετά την φάση 

λειτουργίας των Κέντρων Στήριξης που θα χρηματοδοτηθούν 

από το ΕΠΑΝΑΔΔΒΜ.  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το ΠΣΚΕ. 

ΑΠ.10. Ανάπτυξη – 

Αναβάθμιση 

Στοχευμένων 

Κοινωνικών Υποδομών 

και Υποδομών Υγείας 

9.α.1 Βελτίωση των 

όρων ισότιμης 

προώθησης της 

κοινωνικής ένταξης και 

της πρόσβασης των 

Ευπαθών Ομάδων σε 

ποιοτικές υπηρεσίες, 

μέσω βελτίωσης των 

αντίστοιχων Υποδομών 

σε υποβαθμισμένες 

περιοχές 

CO35. Δυναμικότητα των 

υποδομών παιδικής φροντίδας ή 

εκπαίδευσης που ενισχύονται 

Ο αριθμός χρηστών που μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν νεόδμητα 

κτίρια ή βελτιωμένες εγκαταστάσεις 

φροντίδας παιδιών  

φυσικά 

πρόσωπα 
296 Ετήσια 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που 

αφορά τη δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή 

εκπαίδευσης που ενισχύονται, πραγματοποιείται με βάση το 

μέσο μοναδιαίο κόστος που προκύπτει από τα σχετικά 

ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ που υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο και την κατανομή πίστωσης της 

συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης του προγράμματος. Τα 

σχετικά έργα αφορούν κυρίως έργα υποδομών φροντίδας 

παιδιών, από τα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι μέσο 

μοναδιαίο κόστος είναι 3.253.267€/ 100 ωφελούμενους από 

έργα υποδομών φροντίδας παιδιών. Κοινός δείκτης (κωδ. 35, 

Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης παρακολουθείται από το 

Σύστημα Παρακολούθησης. Αναλογική μείωση:    Αρχικά 450 

παιδιά δυναμικότητα υποδομών για διαθέσιμο ποσό 

(Κατηγορία Παρέμβασης 052) 11.711.763 Κ.Σ.  Πλέον για 

διαθέσιμο ποσό 7.711.763 αντιστοιχούν 296 παιδια 

δυναμικότητα.   

CO36. Πληθυσμός που καλύπτεται 

από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας 

Πληθυσμός μιας συγκεκριμένης 

περιοχής που αναμένεται να 

ωφεληθεί από τις υπηρεσίες υγείας 

που χρηματοδοτούνται από το 

έργο. Περιλαμβάνει νέα ή 

βελτιωμένα κτίρια ή νεά 

μηχανήματα για διάφορα είδη 

υπηρεσιών υγείας (Πρόληψη, 

εξωνοσοκομειακή ή νοσοκομειακή 

Αριθμός 

ατόμων 
3.828.434 Ετήσια 

Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπ όψη τον 

ορισμό του δείκτη καθώς και τις προγραμματιζόμενες δράσεις 

του ΕΠ στον τομέα της υγείας (π.χ. εξοπλισμός νοσοκομείων, 

υποδομές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας)  

Κοινός δείκτης (κωδ. 36, Παρ.Ι, Καν.1301/2013). Ο δείκτης 

παρακολουθείται από το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 

 

Από τον ΑΠ10 γίνεται απομείωση μόνο από τις Κατηγορίες 
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

περίθαλψη, φροντίδα μετά από 

νοσηλεία). Ο δείκτης δεν 

περιλαμβάνει πολλαπλούς 

υπολογισμούς ακόμη και αν η 

παρέμβαση αφορά σε 

περισσότερες υπηρεσίες που 

ωφελούν τα ίδια άτομα: Κάθε 

άτομο υπολογίζεται ως ένα άτομο 

ακόμη και αν χρησιμοποιήσει 

αρκετές υπηρεσίες, που 

υποστηρίχθηκαν από τα 

διαρθρωτικά ταμεία. Η αθροιστική 

τιμή του δείκτη σε επίπεδο 

προγράμματος δεν μπορεί να 

ξεπερνά τον συνολικό πληθυσμό 

της συγκεκριμένης περιοχής.  

(Για παράδειγμα αναπτύσσεται μια 

υποδομή φροντίδας μετά από 

νοσηλεία σε μια πόλη με 

πληθυσμό 100.000 κατοίκων. Η 

υποδομή θα εξυπηρετήσει το μισό 

πληθυσμό της πόλης επομένως η 

τιμή του δεικτη θα αυξηθεί κατά 

50.000. Αν αργότερα αναπτυχθεί 

μια υπηρεσία πρόληψης στην ίδια 

πόλη που θα εξυπηρετεί τον 

συνολικό πληθυσμό, η τιμή του 

δείκτη θα αυξηθεί ακόμη κατά 

50.000. Αν στην πορεία 

αναπτυχθεί ακόμη μια υποδομή 

που εξυπηρετεί μέρος ή το σύνολο 

του πληθυσμού, η τιμή του δείκτη 

θα παραμείνει 100.000.) 

Παρέμβασης 052 και 051 οι οποίες δεν αφορούν τη 

χρηματοδοτική  κάλυψη δράσεων υγείας οι οποίες έχουν 

δρομολογηθεί με εντάξεις πολλών Πράξεων τόσο 1βάθμιας 

όσο και 2θμιας και 3βάθμιας φροντίδας υγείας με συνολικό Π/Υ 

που ξεπερνά τα 27 εκατ. € ενώ σύντομα θα ενταχθούν άλλες 

δύο Δράσεις συνολικού Π/Υ 5,3 εκατ. € (η μια αφορά σε 

Νοσοκομεία και η άλλη στον εξοπλισμό του ΕΚΑΒ με 

μοτοσυκλέτες). 

SO031. Δυναμικότητα άλλων 

κοινωνικών υποδομών που 

ενισχύονται 

Ο αριθμός χρηστών που μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν άλλες 

κοινωνικές υποδομές 

(Ορφανοτροφεία, Κέντρα 

Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων, κλπ) 

φυσικά 

πρόσωπα 
954 Ετήσια 

Ομογενοποιημένος δείκτης εκροών που αντικαθιστά τον αρχικά 

εγκεκριμένο ειδικό δείκτη Τ3305. Στις «άλλες» κοινωνικές 

υποδομές  εντάσσονται τα ορφανοτροφεία, ΚΗΦΗ, κ.λπ.   

Ο δείκτης παρακολουθείται από το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 

Αναλογική μείωση:    Αρχικά 1.200 άτομα δυναμικότητα 

κοινωνικών υποδομών για διαθέσιμο ποσό (Κατηγορία 

Παρέμβασης 055) 19.523.523 Κ.Σ.  Πλέον για διαθέσιμο ποσό 

15.523.523 αντιστοιχούν 954 άτομα δυναμικότητα.   

CV11 
Ασθενοφόρα και οχήματα άμεσης 

δράσης για την απόκριση στον 

COVID-19  

Οχήματα 1 Ετήσια 
Δείκτης για δράσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της 

πανδημίας COVID-19. Που αφορά στη προμήθεια πλωτού 

σκάφους κατάλληλα διαμορφωμένου με υγειονομικό εξοπλισμό 
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Άξονας Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν στην 

Ε.Π.) 

Κοινοί ή Ειδικοί Δείκτες Εκροών Ορισμός δείκτη 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή-στόχος (2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

ικανό για τη μεταφορά ασθενών COVID-19  από τα νησιά του 

Αργοσαρωνικού.. 

 

ΑΠ.11. Ανάπτυξη – 

Αναβάθμιση 

Στοχευμένων 

Υποδομών 

Εκπαίδευσης 

10.α.1. Βελτίωση και 

εκσυγχρονισμός 

υποδομών και 

εξοπλισμού της 

Εκπαίδευσης και της 

Δια βίου μάθησης στην 

Αττική 

CO35. Δυναμικότητα των 

υποδομών παιδικής φροντίδας ή 

εκπαίδευσης που ενισχύονται 

Αριθμός χρηστών που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν νέες ή 

βελτιωμένες εγκαταστάσεις 

παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης. 

«Χρήστες» σε αυτό το πλαίσιο 

νοούνται τα παιδιά, οι μαθητές ή οι 

φοιτητές και όχι οι δάσκαλοι, οι 

γονείς ή άλλα άτομα που μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιούν τις 

εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνει νέα ή 

βελτιωμένα κτήρια ή νέα 

μηχανήματα που παρέχονται από 

το έργο. Μετράει την ονομαστική 

δυναμικότητα (δηλ. τον αριθμό των 

εν δυνάμει χρηστών που συνήθως 

είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τον 

αριθμό των πραγματικών 

χρηστών). 

φυσικά 

πρόσωπα 
2.083 Ετήσια 

Ο υπολογισμός/ εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη που 

αφορά τη δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας  

που ενισχύονται, πραγματοποιείται με βάση το μέσο μοναδιαίο 

κόστος που προκύπτει από τα σχετικά ενταγμένα έργα στο 

ΠΕΠ που υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη προγραμματική 

περίοδο και την κατανομή πίστωσης της συγκεκριμένης 

κατηγορίας παρέμβασης του προγράμματος. Τα σχετικά έργα 

αφορούν κυρίως έργα υποδομών στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τα διαθέσιμα στοιχεία 

εκτιμάται ότι μέσο μοναδιαίο κόστος είναι 1.996.323€/ 100 

ωφελούμενους μαθητές. Κοινός δείκτης (κωδ. 15, Παρ.Ι, 

Καν.1301/2013). Ο δείκτης παρακολουθείται από το Σύστημα 

Παρακολούθησης. Αναλογική μείωση:    Αρχικά 2.500 παιδιά 

δυναμικότητα υποδομών για διαθέσιμο ποσό (Κατηγορία 

Παρέμβασης 051) 47.911.758 Κ.Σ.  Πλέον για διαθέσιμο ποσό 

39.911.758 αντιστοιχούν 2.083 παιδια δυναμικότητα υποδομών 

παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται.   

 

 

05002. Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Μονάδων που εξοπλίζονται για τη 

παροχή υπηρεσιών 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης 

Ο δείκτης μετρά τον Αριθμό 

Εκπαιδευτικών Μονάδων που 

εξοπλίζονται για τη παροχή 

υπηρεσιών Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια 

Βίου Μάθησης. 

Αριθμός 73 Ετήσια 

Ειδικός δείκτης, η τιμή του οποίου προσδιορίζεται με βάση τις 

δράσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί στο πλαίσιο του 

σχετικού άξονα.  

Ο δείκτης παρακολουθείται από το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.  

 

 

 

 



 43 

Δείκτες Αποτελεσμάτων ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-20 Ιούνιος 2020 

Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν 

στην Ε.Π.) 

Κοινοί και Ειδικοί δείκτες 

αποτελεσμάτων 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

ΑΠ.1. Ενίσχυση 

των Μηχανισμών 

και των 

Επενδύσεων των 

ΜΜΕ της  

1.α.1. Δημιουργία 

δομών και 

υποδομών έρευνας 

και καινοτομίας 

(Ε&Κ) σε 

περιφερειακό 

επίπεδο 

Τ3293. Επιχειρήσεις που 

ασχολούνται με επιστημονική 

έρευνα και ανάπτυξη 

Αφορά τον αριθμό των 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας 

που ασχολούνται με την έρευνα 

και ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών 

Αριθμός 2.136 2014 2.500 Διετής 
Η τιμή βάσης του δείκτη προέρχεται από την Υπό εκπόνηση 

RIS Αττικής, ΕΛΣΤΑΤ και τον ΕΒΕΑ 

1.β.1. Αύξηση των 

δαπανών των 

επιχειρήσεων για 

έρευνα, 

τεχνολογική 

ανάπτυξη και 

καινοτομία 

Τ3211. Δαπάνη Ε&Α των 

επιχειρήσεων ως ποσοστό του 

ΑΕΠ 

Αφορά τη δαπάνη σε Ε&Α των 

επιχειρήσεων  εκφρασμένη ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, εστιασμένη 

στις αναπτυγμένες περιοχές της 

χώρας, στις οποίες εντάσσεται και 

η Περιφέρεια Αττικής    

% (ως ποσοστό 

του ΑΕΠ) 
0,34% 2011 0,56% Διετής 

Ο δείκτης θα παρακολουθείται από τo Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης/ ΓΓΕΤ, με διετή συχνότητα αλλά τα σχετικά 

στοιχεία είναι διαθέσιμα και από την ΕUROSTAT (TABLE 

“rd_e_gerdreg”). Η μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη 

προέρχεται από την Γενική Γραμματεία έρευνας και 

Τεχνολογίας και εφαρμόζεται οριζόντια σε όλα τα Προγράμματα  

(ΕΠΑΝΕΚ -  ΠΕΠ  Οι αναλυτικές  παραδοχές παρουσιάζονται 

στο Παράρτημα 1.  

ΑΠ.2. Διάδοση και 

Ανάπτυξη 

Καινοτόμων 

Προϊόντων και 

Υπηρεσιών των 

ΜΜΕ με τη χρήση 

ΤΠΕ 

2.β.1 Αύξηση 

χρήσης ΤΠΕ στις 

ΜΜΕ 

Τ3221. Ποσοστό ΜΜΕ που 

δραστηριοποιούνται μέσω 

ηλεκτρονικού εμπορίου 

Αφορά τις επιχειρήσεις τις 

Περιφέρειας που έγιναν 

αποδέκτες ηλεκτρονικών 

παραγγελιών για προϊόντα ή/και 

υπηρεσίες 

Ποσοστό 5,8% 2010 15,0% Έτος 

Ο δείκτης μετράται με βάση την ετήσια κυλιόμενη έρευνα (από 

το 2005 και μετά) της ΚτΠ - Infographics. Η τιμή βάσης του 

δείκτη προήλθε από την διαδικτυακή Βάση Δεδομένων της ΚτΠ 

- Infographics (http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery/#) και 

συγκεκριμένα από τους δείκτες που σχετίζονται με το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν. Αφορά το δείκτη «% επιχειρήσεων που 

έγιναν αποδέκτες ηλεκτρονικών παραγγελιών για προϊόντα 

ή/και υπηρεσίες μέσω ενός ιστοτόπου (ιστότοπος που 

χρησιμοποιεί η εταιρία γι' αυτό τον σκοπό - web sales)». Εάν η 

έρευνα αυτή δεν ολοκληρωθεί η ΕΔΑ Αττικής με την αξιοποίηση 

της Τεχνικής Βοήθειας θα πραγματοποιήσει την έρευνα πεδίου. 

Οι επιχειρήσεις αντιλαμβανόμενες την σημασία της αξιοποίησης 

του ηλεκτρονικού εμπορίου αξιοποιώντας και την συνεχή 

αναβάθμιση των ευρυζωνικών υποδομών και την μείωση του 

κόστους συνδέσεων θα στραφούν στην αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που παρέχει το ηλεκτρονικό εμπόριο για την 

είσοδο τους σε νέες αγορές  

2.γ.1 Αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στους 

τομείς των 

μεταφορών, του 

πολιτισμού και της 

κοινωνικής 

ενσωμάτωσης 

Τ3222. Εξυπηρετούμενος 

πληθυσμός από ηλεκτρονικές 

εφαρμογές στον τομέα των 

μεταφορών  

Το ποσοστό ατόμων που κάνει 

χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών 

στο τομέα των μεταφορών σε 

σχέση με τον εξυπηρετούμενο 

πληθυσμό από τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς  

Ποσοστό 5% 2014 40,0% Έτος 

Ο δείκτης θα παρακολουθείται από τον ΟΑΣΑ, σε ετήσια βάση.  

Ο Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από ηλεκτρονικές εφαρμογές 

στον τομέα των μεταφορών θα καλύπτεται από τον 

εκσυγχρονισμό του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων στις 

αστικές συγκοινωνίες της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής 

της Αθήνας, το οποίο είναι δυνατόν να καλύπτει όλα τα ΜΜΕ 

της Αττικής (μετρό, αστικός & προαστιακός σιδηρόδρομος 

λεωφορεία και τραμ). Hτιμή βάσης αφορά τους 
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εξυπηρετούμενους επιβάτες της λεωφορειακής γραμμής 224 

που έχουν εγκατασταθεί τερματικά στο πλαίσιο του έργου 

«Τηλεματική», που βρίσκεται σε εξέλιξη και, αφορά στην 

πληροφόρηση των επιβατών για τις συγκοινωνίες, 

συμπεριλαμβανομένης και της διαδικτυακής πληροφόρησης, 

καθώς και στην ηλεκτρονική διαχείριση των μέσων μεταφοράς, 

με τη δημιουργία 1.000 έξυπνων στάσεων. 

ΑΠ.3. Ενίσχυση 

της 

ανταγωνιστικότητ

ας και της 

εξωστρέφειας των 

ΜΜΕ – Βελτίωση 

της 

ελκυστικότητας 

της Περιφέρειας 

Αττικής για 

προσέλκυση 

Επενδύσεων και 

προαγωγή της 

Καινοτόμου 

Επιχειρηματικότητ

ας 

3.α.1 Αύξηση του 

αριθμού των 

επιχειρήσεων σε 

τομείς υψηλής 

προστιθέμενης 

αξίας (Στρατηγική 

RIS) 

Τ3231. Αύξηση του αριθμού 

των συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας σε cluster 

-  θερμοκοιτίδες 

Περιλαμβάνει το συνολικό αριθμό 

των επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε cluster στη 

Περιφέρεια Αττικής 

Αριθμός 185 2013 300 Έτος 

Η πηγή άντλησης των στοιχείων προέρχεται από τα επιμέρους 

cluster. Στο δικτυακό τόπο www.clusterobservatory.org δίνονται 

τα αντίστοιχα cluster της Περιφέρειας. Η τιμή βάσης του δείκτη 

προκύπτει από τα επιμέρους cluster:  

- gi cluster: με 27 επιχειρηματικά μέλη και 11 λοιπά μέλη 

- ΗΒΙΟ: με 31 μέλη και 3 συνεργαζόμενα 

- Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας: με 3 Ινστιτούτα 

- mi cluster: με 130 μέλη εκ των οποίων 80 επιχειρήσεις / 

βιομηχανίες κυρίως στην Αττική και Δυτική Ελλάδα 

- si cluster: με 30 μέλη. Η δραστηριοποίηση των Πανεπιστημίων 

αλλά και των συλλογικών οργανώσεων των Επιχειρήσεων 

(ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, ΓΣΕΒΕ , αλλά και του Δήμου Αθηναίων την 

τρέχουσα Προγραμματική περίοδο δείχνει το αυξημένο 

ενδιαφέρον που υπάρχει για την σύσταση θερμοκοιτίδων αλλά 

και για την προώθηση στης συνεργασίας  

3.γ.1 Αναστροφή 

της συρρίκνωσης 

της παραγωγικής 

βάσης της 

Περιφέρειας . 

Τ3232. Απασχόληση στις ΜΜΕ 

της Περιφέρειας (Β’ γενή και Γ’ 

γενή τομέα) 

Περιλαμβάνει τον αριθμό των 

απασχολούμενων στις ΜΜΕ της 

Περιφέρειας Αττικής και αφορά 

τον δευτερογενή και τριτογενή 

τομέα της οικονομίας 

Αριθμός 678.710 2014 810.000  Τριμηνιαία 

Ο δείκτης παρακολουθείται από την Έρευνα Εργατικού 

Δυναμικού που διενεργείται σε Τριμηνιαία βάση και καταγράφει 

την απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας και επιχειρήσεων. Η 

τιμή βάσης του δείκτη προκύπτει από το Α΄ Τρίμηνο του 2014, 

όσον αφορά το Β’ γενή τομέα οι κλάδοι που συνεισφέρουν είναι 

οι Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ ενώ για το Γ΄ γενή τομέα οι Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, 

Ν, Ρ & Σ (η κωδικοποίηση και ταξινόμηση των κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας είναι με βάση την μονοψήφια 

στατιστική ταξινόμηση NACE Rev. 2 

Η τιμή στόχος υπολογίζεται με την παραδοχή ότι η ανεργία το 

2023 θα διαμορφωθεί στο 20%. Το 20% προκύπτει ως μέσος 

όρος των σεναρίων εξέλιξης για την Ελληνική οικονομία που 

παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις τα αισιόδοξα σενάρια (ΔΝΤ 

– ΕΕ) εκτιμούν το ποσοστό ανεργίας στο 15% αλλά τα 

απαισιόδοξα σενάρια (ΟΟΣΑ – Ernst – Young) στο 25% 

3.δ.1 Βελτίωση της 

εξωστρέφειας της 

Περιφερειακής 

οικονομίας . 

Τ3233. Μεταβολή της αξία των 

εξαγωγών προϊόντων και 

υπηρεσιών  

Περιλαμβάνει την μεταβολή της 

αξίας των εξαγωγών των 

προϊόντων και των υπηρεσιών 

τόσο των ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών όσο και με τις τρίτες 

εκατ. €, 

τρέχουσες τιμές 
14.309,29 2013 20.511,62 Μηνιαία, Έτος 

ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου. Κατόπιν αιτήματος 

στην ΕΛΣΤΑΤ παρέχονται αναλυτικά στοιχεία σε ετήσια βάση 

και σε επίπεδο Περιφέρειας, που αφορούν τις ποσότητες και 

την αξία των εξαγωγών ανά κωδικό εξαγώγιμου προϊόντος 
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χώρες καθώς και τη χώρα προορισμού. 

Η εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη, έγινε με  βάση την 

έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (The Second Economic 

Adjustment Programme for Greece, Fourth Review – April 

2014, Occasional Papers 192, European Commission) και 

πραγματοποιήθηκε με τις προβλέψεις για τις εξαγωγές αγαθών 

της χώρας για τα επόμενα έτη (2013: 2,7% - 2014: 3,2% - 2015: 

4,9% - 2016: 4,3% - 2017: 5,4 – 2018: 3,9%) και τη παραδοχή 

ότι η ετήσια αύξηση θα είναι της τάξης του 3% μέχρι το 2023. 

Σημειώνεται ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και ο ΟΟΣΑΑ 

αλλα και το ΔΝΤ έχουν ως τελευταίο έτος πρόβλεψης το 2018. 

Με δεδομένη την μεταβλητότητα του οικονομικού 

περιβάλλοντος προτείνεται η τροποποίηση/επικαιροποίηση του 

Δείκτη να γίνει όταν θα είναι διαθέσιμες προβλέψεις από 

διεθνείς οργανισμούς με καταληκτικό έτος το 2023.   

ΑΠ.4. Προώθηση 

της ενεργειακής 

απόδοσης της 

χρήσης ΑΠΕ και 

της 

Συμπαραγωγής 

και Προώθηση 

Χαμηλών 

εκπομπών 

διοξειδίου του 

άνθρακα στις 

Αστικές Περιοχές 

4.β.1 Μείωση της 

κατανάλωσης 

ενέργειας στις 

επιχειρήσεις 

Τ3241. Περιορισμός της 

αύξησης της τελικής 

κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας στη βιομηχανία και 

τον τριτογενή τομέα  

Αφορά στον περιορισμό της 

αυξητικής τάσης στην 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

από βιομηχανίες και επιχειρήσεις 

του τριτογενή τομέα 

Χιλιάδες KWh 8.116.592 2010 9.252.915 Διετής  

Τα στοιχεία προέρχονται από ενημερωμένες χρονολογικές 

σειρές της ΕΛΣΤΑΤ 

(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-

themes?p_param=A0301), υπάρχει μια υστέρηση στη 

διαθεσιμότητα των παρεχόμενων στοιχείων δύο με τρία έτη.  

 Σημειώνεται ότι η μονάδα μέτρησης του δείκτη έχει 

καταχωρηθεί στον πυρήνα των δεικτών του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ως 

«MWhpa», που είναι πλήρως ταυτόσημη με το «Χιλιάδες 

KWh». 

4.γ.1 Μείωση της 

κατανάλωσης 

ενέργειας στα 

κτίρια 

Τ3242. Κατανάλωσης ενέργειας 

στον οικιστικό και δημόσιο 

τομέα 

Αφορά στη μείωση της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας από 

νοικοκυριά και δημόσια κτίρια 

Σε χιλιάδες KWh 8.017.743 2010 6.935.434 Διετής  

Τα στοιχεία προέρχονται από ενημερωμένες χρονολογικές 

σειρές της ΕΛΣΤΑΤ 

(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-

themes?p_param=A0301) , υπάρχει μια υστέρηση στη 

διαθεσιμότητα των παρεχόμενων στοιχείων δύο με τρία έτη 

καθώς και τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις  

Τ3244. Αριθμός Δημόσιων 

Κτιρίων με αναβάθμιση της 

ενεργειακής κατηγορίας κατά 

δύο βαθμίδες 

Αφορά τον αριθμό των Δημόσιων 

κτιρίων τα οποία αναβαθμίζονται 

ενεργειακά κατά δύο βαθμίδες, 

δηλ. το σύνολο των επεμβάσεων 

που γίνονται σε αυτό με σκοπό 

την μείωση των ενεργειακών 

αναγκών του κτιρίου για 

θέρμανση και ψύξη  

Πλήθος κτιρίων 50 2014 320 Έτος 
Τα στοιχεία για τη παρακολούθηση του δείκτη θα προέρχονται 

από τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις  

4.ζ.1. Αύξηση της Τ3243. Εγκατεστημένη ισχύ Η συμμετοχή της εγκατεστημένης MW 31,74  2014 35,74 Έτος Ο δείκτης παρακολουθείται με βάση τα δεδομένα που διατηρεί 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0301
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0301
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0301
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0301
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χρήσης μεθόδων 

φιλικών προς το 

περιβάλλον για την 

παραγωγή 

Ενέργειας 

ΣΗΘΥΑ ισχύος μονάδων ΣΗΘΥΑ της 

Περιφέρειας Αττικής στο σύνολο 

της χώρας  

ο ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Η τιμή βάσης του δείκτη προήλθε από τα Μηνιαία 

Στατιστικά Δελτία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που εκδίδει ο ΛΑΓΗΕ ΑΕ και 

αφορά το τεύχος του Μαΐου 2014. Η τιμή στόχος του δείκτη 

προσδιορίστηκε με βάση τους διαθέσιμους πόρους της 

επενδυτικής προτεραιότητας και προσδιορίστηκε σε επιπλέον 

παραγωγή 4,5 MW. Αντίστοιχα στοιχεία για την εγκατεστημένης 

ισχύς μονάδων ΣΗΘΥΑ στο ενεργειακό ισοζύγιο δόθηκαν και 

από την ΕΔΑ Αττικής.  

ΑΠ.5. Προώθηση) 

της Προσαρμογής 

στην Κλιματική 

Αλλαγή, καθώς και 

της Πρόληψης και 

Διαχείρισης 

Κινδύνων 

5.α.1. Μείωση των 

επιπτώσεων των 

πλημμυρικών 

φαινομένων από 

τις επιπτώσεις της 

κλιματικής 

αλλαγής στο 

ανθρωπογενές και 

φυσικό 

περιβάλλον 

Τ3251. Ποσοστό πληθυσμού 

που προστατεύεται από μέτρα 

διαχείρισης κινδύνων 

Ο συνολικός πληθυσμός ο οποίος 

προστατεύεται από 

αντιπλημμυρικά έργα και μέτρα 

διαχείρισης κινδύνων 

Ποσοστό 79 2013 95 Έτος 

Τα στοιχεία για την παρακολούθηση του δείκτη θα προέρχονται 

από την ΕΔΑ Περιφέρεια Αττικής και στηρίζονται σε στοιχεία 

αντίστοιχων δράσεων που εφαρμόστηκαν κατά την 

Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013. Τα στοιχεία θα 

επικαιροποιηθούν μέ βάση το περιεχόμενο των Διαχειριστικών 

σχεδίων για τις ευπρόσβλητες ζώνες τα οποία περιλαμβάνουν 

την πλήρη καταγραφή κατοίκων αλλά και δεδομένων 

οικονομικής δραστηριότητας για τις ευπρόσβλητες ζώνες όπως 

προβλέπεται από την σχετική οδηγία της Ε.Ε  

ΑΠ.6. Βελτίωση 

της Ποιότητας 

Ζωής στο Αστικό 

Περιβάλλον 

6.α.1. Εναρμόνιση 

της Περιφέρειας με 

τις απαιτήσεις της 

περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας για τα 

απόβλητα 

Τ3261. Ποσοστό ισοδύναμου 

πληθυσμού που καλύπτεται 

από δίκτυα και εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων  

Αφορά τον ισοδύναμο πληθυσμό 

που καλύπτεται από δίκτυα και 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων από το συνολικό 

πληθυσμό της Περιφέρειας 

Αττικής  

Ποσοστό 93,0% 2009 97,0% Έτος 

Ο δείκτης παρακολουθείται από τη Βάση Δεδομένων της 

Eurostat και αποτελεί στοιχεία του πίνακα "env_wwcon_r2". Η 

τιμή βάσης προσδιορίζεται στο 93% του ισοδύναμου 

πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων. Αντίστοιχα στοιχεία διατηρεί και η ΕΔΑ 

της Περιφέρειας Αττικής με βάση την απογραφή του 2011, πιο 

συγκεκριμένα όπως προκύπτει από τα στοιχεία για τον 

ισοδύναμο πληθυσμό (302.521 κάτοικοι) 14 Δήμων της 

Περιφέρειας, σε συνολικό πληθυσμό 3.827.624, δεν καλύπτεται 

από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων  

Τ3264. Βιοαποδομήσιμα 

Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που 

εκτρέπονται από την ταφή 

Ο δείκτης αφορά στο ποσοστό 

βιοαποδομήσιμων αστικών 

στερεών αποβλήτων που 

εκτρέπονται από την ταφή και 

υπολογίζεται ως η ποσότητα 

βιοαποδομήσιμων αστικών 

αποβλήτων που ανακτώνται και 

δεν οδηγούνται σε χώρους 

υγειονομικής ταφής προς τη 

συνολικά ετησίως παραγόμενη 

ποσότητα βιοαποδομησίμων 

αστικών αποβλήτων. Η εθνική 

στρατηγική για τα 

βιοαποδομήσιμα απόβλητα 

καθορίζεται από το Εθνικό Σχέδιο 

Ποσοστό 3,6% 2017 7,3% Έτος 

Η τιμή βάσης (3,6%) αφορά το έτος 2017 και αναφέρεται τόσο 

σε σχετική μελέτη όσο και στα στοιχεία του αναθεωρημένου 

ΠΕΣΔΑ Αττικής (ΦΕΚ 4175/Β/23.12.2016).  

Υπολογισμός: Ποσότητα βιοαποδομήσιμων αστικών 

αποβλήτων που ανακτάται / Συνολική ποσότητα παραγομένων 

βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων x 100 = (28.500 

τόνοι/825.000 τόνοι) x100 = 3,6% 

Η τιμή στόχος (7,3%) για το έτος 2023 αφορά στην αντίστοιχη 

πρόβλεψη του ΠΕΣΔΑ αναφορικά με το σχεδιασμό των δικτύων 

διαχείρισης βιοαποδομησίμων αστικών αποβλήτων με βάση 

εκτίμηση της εξέλιξης της παραγωγής των ΑΣΑ και την επίτευξη 

των θεσμοθετημένων ποσοτικών στόχων της Οδηγίας 

99/31/ΕΚ, δεδομένου ότι ο ΠΕΣΔΑ περιλαμβάνει την 
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Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 

που προβλέπεται στο άρθρο 35 

του Νόμου 4042/2012 (Α’24) και 

σε επίπεδο Περιφέρειας από τον 

αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Αττικής 

(ΦΕΚ 4175/Β/23.12.2016) που 

εφαρμόζουν τις αρχές και τις 

κατευθύνσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 

για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ, 

όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο 

εθνικό δίκαιο. 

επιβεβαίωση και επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για 

τη διαχείριση των βιοαποδομησίμων αστικών αποβλήτων που 

είναι εθνική υποχρέωση με βάση την Οδηγία 99/31/ΕΚ. 

Υπολογισμός: Ποσότητα βιοαποδομησίμων αστικών 

αποβλήτων που ανακτάται/ Συνολική ποσότητα παραγομένων 

βιοαποδομησίμων αστικών αποβλήτων x 100 = (60.000 

τόνοι/825.000 τόνοι) x100 = 7,3% 

Η παρακολούθηση του δείκτη θα γίνεται ετησίως με βάση 

στοιχεία του ΕΣΔΝΑ / Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, 

Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων καθώς και μέσω του 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ, 

http://wrm.ypeka.gr/) του ΥΠΕΝ. 

6.β.1. Επέκταση 

δικτύων ύδρευσης 

σε οικισμούς που 

δεν έχουν 

πρόσβαση σε 

υψηλής ποιότητας 

πόσιμο νερό 

Τ3262. Ποσοστό ισοδύναμου 

πληθυσμού που έχει 

πρόσβαση σε καλής ποιότητας 

νερό ύδρευσης 

Αφορά τον ισοδύναμο πληθυσμό 

που έχει πρόσβαση σε καλής 

ποιότητας νερού ύδρευσης από 

το συνολικό πληθυσμό της 

Περιφέρειας Αττικής  

Ποσοστό 89,4% 2013 95,0% Έτος 

Ο προσδιορισμός της τιμής βάσης έγινε βάσει εκτίμησης. Ο 

πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε καλής ποιότητας νερού 

ύδρευσης από το συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας Αττικής 

εκτιμάται, με βάση την τελευταία απογραφή του μόνιμου 

πληθυσμού (2011) από την ΕΛΣΤΑΤ, θεωρώντας ότι για τις 

Περιφερειακές Ενότητες του Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου & 

Δυτικού Τομέα Αθηνών αντιστοιχεί το σύνολο του μόνιμου 

πληθυσμού ενώ για τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής & 

Δυτικής Αττικής και Νήσων αντιστοιχεί το 50% του μόνιμου 

πληθυσμού. Η καλή ποιότητα του νερού προσδιορίζεται από 

την Εθνική νομοθεσία με βάση συγκεκριμένα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά.  

6.γ.1. Ανάδειξη 

υποδομών 

πολιτισμού – 

τουρισμού 

μητροπολιτικής 

εμβέλειας 

Τ3263. Αριθμός εισιτηρίων 

πολιτιστικών χώρων της 

Περιφέρειας 

Αφορά τον αριθμό των εισιτηρίων 

από διάφορους πολιτιστικούς 

χώρους της Περιφέρειας 

(αρχαιολογικοί χώροι, 

βιβλιοθήκες, αρχαία θέατρα, 

μουσεία κ.λπ.) 

 4.515.567 2013 4.876.812 Έτος/ Μηνιαία 

Ο δείκτης παρακολουθείται με βάση τα δεδομένα της Έρευνας 

Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων που διενεργεί η 

ΕΛΣΤΑΤ 

(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-

themes?p_param=A1802), σε μηνιαία βάση. Η έρευνα της 

κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων παράγει 

αποτελέσματα από το έτος 1970, µε συγκέντρωση από το 

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (TAΠΑ) 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού των στοιχείων που 

αναφέρονται στον αριθμό των επισκεπτών και στις εισπράξεις 

από τα διατεθέντα εισιτήρια στα Μουσεία και τους 

Αρχαιολογικούς χώρους. Για το Νέο Μουσείο Ακρόπολης τα 

διατεθειμένα στοιχεία επισκεπτών και εισπράξεων ξεκινάνε το 

μήνα Δεκέμβριο του 2009 

6.ε.1 Βελτίωση της 

ποιότητας ζωής 

Τ3265. Μέγιστος αριθμός 

ημερών με μέση ημερήσια 

Μετρά τον αριθμό των ημερών με 

μέση ημερήσια συγκέντρωση 
Ημέρες/έτος 50,0 2014 35,0 Ετήσια Η τιμή βάσης προσδιορίζεται από στοιχεία της Ετήσιας 

Έκθεσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που συντάσσεται ετησίως 

http://wrm.ypeka.gr/
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1802
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1802
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στις περιοχές 

εφαρμογής ΟΧΕ 

συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη 

από 50 μg/m3 που 

καταγράφεται σε σταθμό 

μέτρησης  

ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 

όπως καταγράφεται στον σταθμό 

μέτρησης με τη δυσμενέστερη 

επίδοση κατ’ έτος. Στην 

προκειμένη περίπτωση η 

καταγραφή αφορά στο σταθμό 

μέτρησης της Αριστοτέλους.  

από το Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας, της Δ/νσης Ελέγχου 

Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου (ΕΑΡΘ) του ΥΠΕΚΑ και 

αποτελεί το μέσο όρο της 3τίας 2011-2013 του αριθμού των 

ημερών με μέση ημερήσια τιμή ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 

μg/m3. 

Η τιμή στόχος έχει οριστεί στις 35 ημέρες/έτος με βάση τη 

σχετική νομοθεσία (Οδηγία 50/2008, ΚΥΑ 3277/209, 

17/02/2000). 

Τα Αιωρούμενα Σωματίδια (ΑΣ) αφορούν υλικά σε στερεή ή 

υγρή φάση που μπορούν να αιωρούνται στην ατμόσφαιρα για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ικανά σε υψηλά επίπεδα να 

μεταβάλλουν το μπλε χρώμα του ουρανού, λόγω σκέδασης, σε 

λευκό ή γκρίζο. Προερχόμενα από ερήμους (Σαχάρα, Σαχελιανή 

ζώνη) είναι καφέ-κόκκινης απόχρωσης. Ο δείκτης 

παρακολουθείται με βάση τα στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση 

Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Τμήματος Ποιότητας 

Ατμόσφαιρας-Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και 

Θορύβου (ΕΑΡΘ) του ΥΠΕΚΑ. Για τη μέτρηση του δείκτη 

επιλέχθηκε ο σταθμός της Αριστοτέλους που την 3ετία 2011-

202 εμφανίζει κατά μέσο όρο τη δυσμενέστερη τιμή σε σχέση με 

τους υπόλοιπους σταθμούς της Περιφέρειας (κατά φθίνουσα 

σειρά οι μέσοι όροι 3τίας των σταθμών μέτρησης είναι: Πειραιάς 

49 ημέρες, Μαρούσι 47 ημέρες, Λυκόβρυση 45 ημέρες, 

Θρακομακεδόνες 14 ημέρες, Αγία Παρασκευή 8 ημέρες) και ο 

οποίος είναι εντός αστικού ιστού και εμφανίζει μεγάλο φόρτο 

κυκλοφορίας.  

Πηγή παρακολούθησης: Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής 

Ρύπανσης από Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας-Δ/νση Ελέγχου 

Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ) ΥΠΕΚΑ 

(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=490&language=el-GR) 

ΑΠ.7. Ενίσχυση 

της Περιφερειακής 

Κινητικότητας και 

των 

Πολυτροπικών 

Μεταφορικών 

Συνδέσεων της 

Περιφέρειας 

Αττικής 

7.α.1 Αναβάθμιση 

του ρόλου του 

Πειραιά στο 

σύστημα λιμένων 

κρουαζιέρας της 

Νοτιανατολικής 

Μεσογείου 

Τ3271. Αριθμός επιβατών/ 

τουριστών στο λιμάνι του 

Πειραιά  

Αφορά το σύνολο των 

διακινηθέντων επιβατών 

κρουαζιέρας στο λιμάνι του 

Πειραιά 

Διακινηθέντες 

επιβάτες 

κρουαζιέρας 

1.302.581 2013 2.282.728 Έτος 

Ο δείκτης παρακολουθείται με βάση τα στοιχεία της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΟΛΠ. Η τιμή βάσης αφορά 

πραγματικά στοιχεία διακινηθέντων επιβατών κρουαζιέρας για 

το 2013, ενώ η τιμή στόχος προσδιορίζεται βάση μελετών για 

μελλοντικές ανάγκες για διακίνηση επιβατών κρουαζιέρας στο 

λιμάνι του Πειραιά, που διενεργούνται από την Ομάδα 

Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΟΛΠ. 

Ο ΟΛΠ Α.Ε είναι ο αρμόδιος φορέας που παρέχει τα αντίστοιχα 

στοιχεία στην ΕΛΣΤΑΤ αλλά και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Λιμένων όπως επίσης και σε κάθε άλλη αρμόδια Εθνική Αρχή. 
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7.β.1. Βελτίωση της 

οδικής ασφάλειας. 

Τ3277. Αριθμός θανατηφόρων 

ατυχημάτων (παρασύρσεις 

πεζών) 

Αφορά τον αριθμό των θανόντων, 

από θανατηφόρα τροχαία 

ατυχήματα και κυρίως από τις 

παρασύρσεις πεζών 

Αριθμός ατόμων 58 2012 48 Έτος 

Η παρακολούθηση του δείκτη θα πραγματοποιείται από  τα 

ετήσια στατιστικά στοιχεία, Ημερήσια ανάλυση θανατηφόρων 

τροχαίων ατυχημάτων της Ελληνική Αστυνομία  

(http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perfor

m=view&id=81&Itemid=73&lang=)  

7.γ.1 Επέκταση 

των βιώσιμων και 

οικολογικών 

αστικών 

μεταφορών (ΤΡΑΜ) 

στην Αττική 

Τ3272. Πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από μέσα 

σταθερής τροχιάς 

Αφορά στον πρόσθετο πληθυσμό 

ο οποίος θα εξυπηρετείται από το 

ΤΡΑΜ 

Πληθυσμός 60.000 2012 85.000 Έτος 

Ο δείκτης παρακολουθείται με βάση τα στοιχεία που 

παρέχονται από το Τμήμα Σχεδιασμού Μεταφορών της Αττικό 

Μετρό ΑΕ. Η τιμή βάσης του δείκτη προσδιορίζεται στις 60.000 

εξυπηρετούμενο πληθυσμό από το ΤΡΑΜ που αποτελεί τη τιμή 

βάσης από τη προηγούμενη προγραμματική περίοδο (αναφορά 

στο ΠΕΠ Αττικής 2007-13). Ενώ η τιμή στόχος προσδιορίζεται 

από τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό από το έργο της Δυτικής 

επέκτασης του ΤΡΑΜ στο Πειραιά (25.000). Ο προσδιορισμός 

του εξυπηρετούμενου πληθυσμού έγινε με τις παρακάτω 

παραδοχές: (α) Το 100% πληθυσμού στη ζώνη επιρροής μέχρι 

τα 300 μ από τη στάση του τραμ & (β) Το 50% πληθυσμού στην 

περιμετρική ζώνη 300-450 μ από τη στάση του τραμ  

 

7ε.1. Διείσδυση του 

φυσικού αερίου σε 

αστικές και 

βιομηχανικές 

περιοχές 

Τ3273. Πληθυσμός που 

καλύπτεται από το δίκτυο 

φυσικού αερίου 

Αφορά στον πρόσθετο πληθυσμό 

της Περιφέρειας που θα έχει 

δυνατότητα σύνδεσης με το 

δίκτυο του φυσικού αερίου 

Άτομα 2.616.000 2017 2.623.650 Ετήσια 

Ο δείκτης μετρά τον πληθυσμό των περιοχών που θα 

καλυφθούν από την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην 

Αττική.   

Η τιμή-βάσης ανέρχεται σε 2.616.000 άτομα, ενώ η τιμή-στόχος 

για το 2023 προσδιορίζεται σε 2.623.650 άτομα, βάσει σχετικών 

στοιχείων της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) 

ΑΕ. 

Η παρακολούθηση του δείκτη θα είναι ετήσια με βάση στοιχεία 

της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ. 

ΑΠ.8. Προώθηση 

της ανάπτυξης 

των δεξιοτήτων 

και της 

προσαρμοστικότη

τας του 

ανθρώπινου 

δυναμικού στους 

τομείς της 

Περιφερειακής 

Στρατηγικής 

Έξυπνης 

8.iii.1 Βελτίωση της 

απασχόλησης, 

μέσω της ίδρυσης 

Επιχειρήσεων, 

ιδίως στους Τομείς 

της Περιφερειακής 

Στρατηγικής 

Έξυπνης 

Εξειδίκευσης 

11305. Αριθμός επιχειρήσεων 

που η λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη 

λήξη της παρέμβασης  

Αφορά τον αριθμό των νέων 

επιχειρήσεων σε τομείς ΠΣΕΕ 

που συνεχίζουν τη λειτουργία 

τους ένα έτος μετά την ενίσχυσή 

τους 

Αριθμός 312 2014 310  

1 έτος μετά την 

ολοκλήρωση των 

πράξεων 

Για την τιμή στόχο γίνεται εκτίμηση ότι τα 3/4 (73%) των 

επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν θα συνεχίζουν τη λειτουργία 

τους ένα χρόνο μετά την ενίσχυση. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται 

στους μέσους όρους του δείκτη επιβίωσης των ατομικών 

επιχειρήσεων τριών κρατών (Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας) η 

οικονομία των οποίων έχει ομοειδή χαρακτηριστικά με την 

Ελληνική λόγω του ότι δε υπάρχει διαθέσιμη τιμή για την 

Ελλάδα.  Πηγή άντλησης των στοιχείων για τον υπολογισμό 

αυτό είναι η Eurostat Structural Business statistics – Business 

Demography.Table bd_9bd_sz_cl_ 

Ο δείκτης δύναται να παρακολουθείται από έρευνα πεδίου ή / 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=81&Itemid=73&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=81&Itemid=73&lang
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Εξειδίκευσης και με σύστημα παρακολούθησης της ΔΑ μέσω της 

υποχρέωσης υποβολής οικονομικών καταστάσεων από τους 

αποδέκτες της ενίσχυσης η εναλλακτικά από τα στοιχεία του 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου είτε μέσω ΤΑXISNET.  

Σύμφωνα με την παραπάνω μεθοδολογία, και λόγω της 

μεταβολής του δείκτη εκροών 11304, από την μεταβολή του 

οποίου επηρεάζεται ο εν λόγω δείκτης, η νέα τιμή στόχος που 

προκύπτει είναι 310 επιχειρήσεις. 

8.v.1. Εφαρμογή 

σχεδίων 

αναδιάρθρωσης σε 

επιχειρησιακό και 

συλλογικό επίπεδο 

και προσαρμογή 

επιχειρήσεων και 

εργαζομένων στις 

αλλαγές 

Τ3282. Επιχειρήσεις που 

βελτίωσαν την επιχειρησιακή 

τους λειτουργία ένα έτος μετά 

την λήξη της ενίσχυσης τους  

Μετράει τις επιχειρήσεις που 

βελτίωσαν την επιχειρησιακή τους 

λειτουργία μετά την ένταξη και την 

ολοκλήρωση σε αντίστοιχες 

παρεμβάσεις. 

Αριθμός 160 2014 189 Διετία 

Για την τιμή βάσης γίνεται η παραδοχή ότι το 55% των 

επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν την τρέχουσα προγραμματική 

περίοδο στο πλαίσιο της δράσης «Διαρθρωτική προσαρμογή 

εργαζόμενων και επιχειρήσεων» βελτίωσαν την επιχειρησιακή 

τους λειτουργία. Το ποσοστό αυτό προκύπτει από τον βαθμό 

ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων χωρίς αποκλίσεις από 

το αρχικά εγκριθέν που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο τού 

Άξονα 3 του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 με χρηματοδότηση του 

ΕΤΠΑ. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία για την 

δράση «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζόμενων και 

επιχειρήσεων». ου δόθηκαν μέσω Για την τιμή στόχο γίνεται 

εκτίμηση ότι το 65% των επιχειρήσεων που θα υποστηριχθούν 

θα βελτιώσουν τη λειτουργία τους ένα χρόνο μετά την ενίσχυση 

λόγω της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και τερματισμού 

της ύφεσης όπως δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία της 

μεταβολής του ΑΕΠ για το Α και το Β τρίμηνο του 2014 που 

καταγράφουν για πρώτη φορά μετά το 2008 θετικό ρυθμό 

μεταβολής.  

Σημειώνεται ότι για να είναι αξιόπιστη η μέτρηση θα πρέπει να 

ορισθεί συγκεκριμένο ποσοτικό διαρθρωτικό οικονομικό 

μέγεθος που θα μετράται πριν και μετά από την ενίσχυση όπως 

για παράδειγμα η μεταβολή στην παραγωγικότητα της εργασίας 

των ενισχυόμενων επιχειρήσεων  

Ο δείκτης δύναται να παρακολουθείται από έρευνες πεδίου 

(2016, 2018, 2020, 2022) ή / και από το σύστημα 

παρακολούθησης της Δ.Α μέσω της υποχρέωσης υποβολής 

οικονομικών καταστάσεων από τους αποδέκτες της ενίσχυσης 

η εναλλακτικά από τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου είτε μέσω ΤΑXIS-NET 

ΑΠ.9. Προώθηση 

της Κοινωνικής 

9.i.1 Ενίσχυση της 

πρόσβασης στην 

10502. Συμμετέχοντες που 

αποδεσμεύονται  από τη 

«Συμμετέχοντες που 

αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 
6.616 2014 32.000 Ετήσια 

H τιμή βάσης προσδιορίζεται από την επεξεργασία των 
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Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν 

στην Ε.Π.) 

Κοινοί και Ειδικοί δείκτες 

αποτελεσμάτων 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

Ένταξης και 

Καταπολέμηση 

της Φτώχειας και 

Διακρίσεων – 

Διασφάλιση της 

Κοινωνικής 

Συνοχής 

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 

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 

εξαρτημένων ατόμων»: Όλοι οι 

συμμετέχοντες της πράξης οι 

οποίοι αμέσως μετά τη λήξη 

συμμετοχής τους: 

“δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας”, όπως 

ορίζεται στον κοινό δείκτη άμεσων 

αποτελεσμάτων EKT CR01 «που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση», όπως 

ορίζεται στον κοινό δείκτη άμεσων 

αποτελεσμάτων EKT CR02 «που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης», όπως 

ορίζεται στον κοινό δείκτη άμεσων 

αποτελεσμάτων EKT CR04 «που 

διατηρούν τη θέση εργασίας τους, 

αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους», οι 

συμμετέχοντες που  στο 

απογραφικό δελτίο εισόδου είναι 

εργαζόμενοι/αυτοαπασχολούμενοι 

(δείκτης CO05) και οι οποίοι 

έχουν δώσει θετική απάντηση στο 

απογραφικό δελτίο εξόδου, (πεδίο 

της ενότητας Α2. Είμαι 

εργαζόμενος/νη ή 

αυτοαπασχολούμενος/νη, 

απάντηση ΝΑΙ) «αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους» 

θεωρείται το διάστημα αμέσως 

μετά την ημερομηνία εξόδου του 

συμμετέχοντα από την πράξη έως 

max. 4 εβδομάδες μετά. 

Ο κάθε συμμετέχων μετράται μία 

φορά στο δείκτη και στη πράξη. Ο 

δείκτης μετράται μέσω της 

επεξεργασίας των 

μικροδεδομένων (microdata) που 

καταχωρούνται στα απογραφικά 

δελτία εξόδου των πράξεων 

microdata των απογραφικών δελτίων εξόδου των 

συμμετεχόντων της Εναρμόνισης στο ΠΕΠ από την πράξη 

2015-2016 που ήταν η πρώτη πράξη που υλοποιήθηκε στο 

ΠΕΠ την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επεξεργασία 

των δεδομένων από τα οποία προσδιορίζεται η τιμή βάσης του 

δείκτη περιγράφεται στον ορισμό/μέθοδο υπολογισμού του 

δείκτη.   

Η τιμή στόχου του δείκτη (έτος 2023): Η τιμή στόχου 

προσδιορίζεται από τα στοιχεία υλοποίησης της δράσης με 

βάση τους διαθέσιμους πόρους του κάθε ΠΕΠ και σε αυτή 

συμπεριλαμβάνεται και η τιμή βάσης. 

 

10903. Άνεργοι ωφελούμενοι 

από ενεργητικές πολιτικές 

Μετρά άτομα είτε άνεργα είτε 

οικονομικά μη – ενεργά (κατά  τον 
Αριθμός 472 2014 225 

Ετήσια έκθεση 

2019 και 2025 
Η τιμή του δείκτη προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα 

απολογιστικά στοιχεία από τις δράσεις ΤΟΠΕΚΟ της 
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Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν 

στην Ε.Π.) 

Κοινοί και Ειδικοί δείκτες 

αποτελεσμάτων 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

απασχόλησης που κατέχουν 

θέση εργασίας εντός έξι (6) 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

ορισμό των κοινών δεικτών 

εκροών ΕΚΤ CO01, CO03 

αντίστοιχα) που έχουν 

συμμετάσχει σε πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ 

και τα οποία εργάζονται 

(συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης) έξι μήνες μετά 

την λήξη της συμμετοχής τους 

στην πράξη, «που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης» όπως 

ορίζεται στον κοινό δείκτη εκροών 

ΕΚΤ CO05. 

Ο δείκτης 10903 αποτυπώνει την 

αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς 

των συμμετεχόντων έξι (6) μήνες 

μετά την έξοδό τους από την 

πράξη σε σχέση με το εργασιακό 

καθεστώς που είχαν όταν 

εισήλθαν στην πράξη, δηλ. 

συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν 

στην πράξη ήταν είτε οικονομικά 

μη-ενεργά άτομα είτε άνεργοι. 

προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και ειδικότερα το 

ποσοστό εύρεσης απασχόλησης στην περιφέρεια (το οποίο 

ανέρχεται σε ~15%) και συνδέεται  με την τιμή στόχο του κοινό 

δείκτη εκροών CO01.  

9.ii.1 Bελτίωση της 

προσβασιμότητας 

των κοινωνικά 

ευπαθών ομάδων 

σε ποιοτικές και 

ολοκληρωμένες 

κοινωνικές 

υπηρεσίες  

 
& 
 

9.ii.2 Ενίσχυση των 

ατόμων 

περιθωριοποιημέν

ων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομά, για 

την εργασιακή και 

κοινωνική ένταξή 

τους  

γφξ 

05504. Αριθμός δομών που 

προσφέρουν 

βελτιωμένες/διευρυμένες 

υπηρεσίες 

O δείκτης αποτελεί δείκτη 

αποτελεσμάτων στις πράξεις των 

ΠΕΠ για: τα Κέντρα Κοινότητας, 

τις Δομές Αστέγων, τις Δομές 

παροχής βασικών αγαθών, τα 

ΚΔΗΦ, τις δράσεις για τις 

κακοποιημένες γυναίκες, τα 

ΚΗΦΗ. Ο όρος 

«διευρυμένες/βελτιωμένες 

υπηρεσίες» προσδιορίζεται σε 

σχέση με το νέο πλαίσιο 

λειτουργίας των εν λόγω δομών: 

ορίζουμε τον όρο 

«διευρυμένες/βελτιωμένες 

υπηρεσίες» σε σχέση με την 

προηγούμενη προγραμματική 

περίοδο. Αυτές οι υπηρεσίες, 

ανάλογα με την κατηγορία της 

δομής μπορεί να αφορούν 

δράσεις δικτύωσης  ή/και 

Αριθμός 0 2014 65 

Με την 

ολοκλήρωση της 

μελέτης 

αξιολόγησης 

H τιμή βάσης προσδιορίζεται σε: 0 (έτος 2014) γιατί στην 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο καμία από τις εν λόγω 

δομές δεν παρείχε αυτό που ορίζεται στην ονομασία του δείκτη 

ως "διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες".  

Η τιμή στόχου του δείκτη αντιστοιχεί στο 100% του αριθμού των 

υποστηριζόμενων δομών που συγχρηματοδοτούνται από τη 

συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα, δηλ. αποτυπώνει όλες 

τις υποστηριζόμενες δομές θα παρέχουν 

διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες. 

Οι τιμές του δείκτη θα αποτιμηθούν στο πλαίσιο μελέτης 

αξιολόγησης των αντίστοιχων δράσεων. 
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Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν 

στην Ε.Π.) 

Κοινοί και Ειδικοί δείκτες 

αποτελεσμάτων 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

διεύρυνση των ομάδων στόχου 

στις οποίες απευθύνονται ή/και 

διεύρυνση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

(συμπεριλαμβανομένης της 

διασύνδεσης ή παραπομπής στα 

Κέντρα Κοινότητας  ή/και  χρήση 

βελτιωμένων εργαλείων όπως το 

πληροφοριακό σύστημα, κ.α.).  

Για τα Συμβουλευτικά Κέντρα και 

τους ξενώνες για κακοποιημένες 

γυναίκες περιλαμβάνει τις 

υπηρεσίες εργασιακής 

συμβουλευτικής και 

πληροφόρησης, την παροχή 

όλων των παρεχόμενων 

υπηρεσιών μετά από 

επικαιροποιημένη εκπαίδευση του 

προσωπικού (1. Υπηρεσίες 

ενημέρωσης και εξειδικευμένης 

πληροφόρησης. 2. Υπηρεσίες 

ψυχολογικής συμβουλευτικής 3. 

Υπηρεσίες κοινωνικής 

συμβουλευτικής 4. Υπηρεσίες 

νομικής συμβουλευτικής και 

πληροφόρησης 5. Υπηρεσίες 

παραπομπής ή/και συνοδείας 6. 

Υπηρεσίες παραπομπής σε 

πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας 

(legal aid), 7. Υπηρεσίες 

εργασιακής συμβουλευτικής και 

πληροφόρησης), τη διασφάλιση 

ενός «Ενιαίου Συστήματος 

Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών» 

(μέσω της εκπόνησης/ 

επικαιροποίησης εγχειρίδιων, 

εργαλείων συμβουλευτικής καθώς 

και διοικητικών εγγράφων και 

εγγράφων τυποποίησης της 

λειτουργίας των δομών όπως π.χ. 

κανονισμός λειτουργίας, κώδικας 

δεοντολογίας κ.λπ.) για τη 

βελτίωση της λειτουργίας των 

Συμβουλευτικών Κέντρων, την 

παρακολούθηση της πορείας της 
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Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν 

στην Ε.Π.) 

Κοινοί και Ειδικοί δείκτες 

αποτελεσμάτων 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

ωφελούμενης γυναίκας καθ’ όλη 

τη διάρκεια παροχής 

υποστηρικτικής υπηρεσίας και 

μετά από αυτήν (follow up). 

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  

«Μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, 

μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ)» : Oλοι οι 

συμμετέχοντες όπως ορίζονται και 

μετρώνται στο δείκτη εκροών 

CO15 “που δραστηριοποιούνται 

σε αναζήτηση εργασίας”, όπως 

ορίζεται στον κοινό δείκτη άμεσων 

αποτελεσμάτων EKT CR01 «που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση», όπως 

ορίζεται στον κοινό δείκτη άμεσων 

αποτελεσμάτων EKT CR02 "που 

αποκτούν εξειδίκευση", όπως 

ορίζεται στον κοινό δείκτη άμεσων 

αποτελεσμάτων EKT CR03 «που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης» , όπως 

ορίζεται στον κοινό δείκτη άμεσων 

αποτελεσμάτων EKT CR04. 

Πληθυσμός αναφοράς του δείκτη 

11104 σε επίπεδο πράξης είναι οι 

συμμετέχοντες του δείκτη εκροών 

CO15 : Η μέτρηση των 

αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στους δείκτες 

CR01,CR02, CR03, CR04 αφορά 

τους συμμετέχοντες του CO15, oι 

οποίοι έχουν τουλάχιστον 1 από 

τα 4 αποτελέσματα, ως εξής : 

“που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας”: οικονομικά 

μη ενεργοί συμμετέχοντες του 

CO15 που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας «που 

συμμετέχουν σε 

Αριθμός 472 2014 30 Ετήσια 

Ο προσδιορισμός των τιμών βάσης και στόχου έγινε 

λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία από τις δράσεις 

ΤΟΠΕΚΟ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, 

δεδομένου ότι έχουν την ίδια λογική παρέμβασης με τις δράσεις 

που προγραμματίζεται να συγχρηματοδοτηθούν από τη 

συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. (π.χ. οι δράσεις για 

τους Ρομά που προγραμματίζει η Ειδική Γραμματεία για την 

Κοινωνική Ένταξη των Ρομά). Ειδικότερα, εκτιμήθηκε ότι το 

ποσοστό εύρεσης απασχόλησης των ωφελούμενων Ρομά δεν 

δύναται να ταυτίζεται με αυτό σε επίπεδο περιφέρειας (το οποίο 

ανέρχεται σε ~15%), λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, και ως εκ τούτου 

υποεκτιμήθηκε στο 10%. Η τιμή του δείκτη συνδέεται  με την 

τιμή στόχο του κοινό δείκτη εκροών CO15. 

Οι τιμές του δείκτη θα αποτιμηθούν αξιοποιώντας στοιχεία του 

OΠΣ και microdata. 
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Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν 

στην Ε.Π.) 

Κοινοί και Ειδικοί δείκτες 

αποτελεσμάτων 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

εκπαίδευση/κατάρτιση» : όλοι οι 

συμμετέχοντες του CO15 που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση "που 

αποκτούν εξειδίκευση" : όλοι οι 

συμμετέχοντες του CO15 που 

αποκτούν εξειδίκευση «που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης»: οικονομικά 

μη ενεργοί και άνεργοι 

συμμετέχοντες του CO15 που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης «αμέσως μετά 

τη λήξη της συμμετοχής τους» 

θεωρείται το διάστημα αμέσως 

μετά την ημερομηνία εξόδου του 

συμμετέχοντα από την πράξη έως 

max. 4 εβδομάδες μετά. 

 

Ο κάθε συμμετέχων μετράται μία 

φορά στο δείκτη και στη πράξη. Ο 

δείκτης μετράται μέσω της 

επεξεργασίας των 

μικροδεδομένων (microdata) που 

καταχωρούνται στα απογραφικά 

δελτία εξόδου των πράξεων 

9.iii.1 Ενίσχυση της 

πρόσβασης στην 

απασχόληση για 

άτομα που 

πλήττονται από 

φτώχεια και 

κοινωνικό 

αποκλεισμό και 

έχουν την ευθύνη 

της φροντίδας 

ΑμεΑ  

 

& 

 

9.iii.2 Βελτίωση της 

παροχής 

κοινωνικών 

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  

«Συμμετέχοντες που 

αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 

εξαρτημένων ατόμων»: Όλοι οι 

συμμετέχοντες της πράξης οι 

οποίοι αμέσως μετά τη λήξη 

συμμετοχής τους: 

“δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας”, όπως 

ορίζεται στον κοινό δείκτη άμεσων 

αποτελεσμάτων EKT CR01 «που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση», όπως 

ορίζεται στον κοινό δείκτη άμεσων 

αποτελεσμάτων EKT CR02 «που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης», όπως 

Αριθμός 5 2014 40 Ετήσια 

H τιμή βάσης προσδιορίζεται από την επεξεργασία των 

microdata των απογραφικών δελτίων εξόδου των 

συμμετεχόντων της Εναρμόνισης στα ΠΕΠ από την πράξη 

2015-2016 που ήταν η πρώτη πράξη που υλοποιήθηκε στα 

ΠΕΠ την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επεξεργασία 

των δεδομένων από τα οποία προσδιορίζεται η τιμή βάσης του 

δείκτη περιγράφεται στον ορισμό/μέθοδο υπολογισμού του 

δείκτη.  

Η τιμή στόχου του δείκτη (έτος 2023): Η τιμή στόχου 

προσδιορίζεται από τα στοιχεία υλοποίησης της δράσης με 

βάση τους διαθέσιμους πόρους του κάθε ΠΕΠ και σε αυτή 

συμπεριλαμβάνεται και η τιμή βάσης. 

Πηγή άντλησης των στοιχείων για τον προσδιορισμό των τιμών 

του δείκτη είναι το ΟΠΣ και τα microdata των απογραφικών 
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Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν 

στην Ε.Π.) 

Κοινοί και Ειδικοί δείκτες 

αποτελεσμάτων 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

υπηρεσιών και 

υπηρεσιών 

εκπαιδευτικής 

υποστήριξης σε 

κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες 

(ΑΜΕΑ, μαθητές με 

αναπηρία ή/και με 

ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες, 

κακοποιημένες 

γυναίκες)  

ορίζεται στον κοινό δείκτη άμεσων 

αποτελεσμάτων EKT CR04 «που 

διατηρούν τη θέση εργασίας τους, 

αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους», οι 

συμμετέχοντες που στο 

απογραφικό δελτίο εισόδου είναι 

εργαζόμενοι/αυτοαπασχολούμενοι 

(δείκτης CO05) και οι οποίοι 

έχουν δώσει θετική απάντηση στο 

απογραφικό δελτίο εξόδου, (πεδίο 

της ενότητας Α2. Είμαι 

εργαζόμενος/νη ή 

αυτοαπασχολούμενος/νη, 

απάντηση ΝΑΙ) «αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους» 

θεωρείται το διάστημα αμέσως 

μετά την ημερομηνία εξόδου του 

συμμετέχοντα από την πράξη έως 

max. 4 εβδομάδες μετά. 

 

Ο κάθε συμμετέχων μετράται μία 

φορά στο δείκτη και στη πράξη. Ο 

δείκτης μετράται μέσω της 

επεξεργασίας των 

μικροδεδομένων (microdata) που 

καταχωρούνται στα απογραφικά 

δελτία εξόδου των πράξεων 

δελτίων εξόδου των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα της 

Εναρμόνισης. 

05504. Αριθμός δομών που 

προσφέρουν 

βελτιωμένες/διευρυμένες 

υπηρεσίες 

O δείκτης αποτελεί δείκτη 

αποτελεσμάτων στις πράξεις των 

ΠΕΠ για: τα Kέντρα Κοινότητας, 

τις Δομές Αστέγων, τις Δομές 

παροχής βασικών αγαθών, τα 

ΚΔΗΦ, τις δράσεις για τις 

κακοποιημένες γυναίκες, τα 

ΚΗΦΗ. Ο όρος 

«διευρυμένες/βελτιωμένες 

υπηρεσίες» προσδιορίζεται σε 

σχέση με το νέο πλαίσιο 

λειτουργίας των εν λόγω δομών: 

ορίζουμε τον όρο 

«διευρυμένες/βελτιωμένες 

υπηρεσίες» σε σχέση με την 

προηγούμενη προγραμματική 

περίοδο. Αυτές οι υπηρεσίες, 

Αριθμός 0 2014 35 

Με την 

ολοκλήρωση της 

μελέτης 

αξιολόγησης 

H τιμή βάσης προσδιορίζεται σε:  0  (έτος 2014) γιατί στην 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο καμία από τις εν λόγω 

δομές δεν παρείχε αυτό που ορίζεται στην ονομασία του δείκτη 

ως "διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες".  

Η τιμή στόχου του δείκτη αντιστοιχεί στο 100% του αριθμού των 

υποστηριζόμενων δομών που συγχρηματοδοτούνται από τη 

συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα, δηλ. αποτυπώνει όλες 

τις υποστηριζόμενες δομές θα παρέχουν 

διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες. 

Οι τιμές του δείκτη θα αποτιμηθούν στο πλαίσιο μελέτης 

αξιολόγησης των αντίστοιχων δράσεων. 
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Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν 

στην Ε.Π.) 

Κοινοί και Ειδικοί δείκτες 

αποτελεσμάτων 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

ανάλογα με την κατηγορία της 

δομής μπορεί να αφορούν 

δράσεις δικτύωσης  ή/και 

διεύρυνση των ομάδων στόχου 

στις οποίες απευθύνονται ή/και 

διεύρυνση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

(συμπεριλαμβανομένης της 

διασύνδεσης ή παραπομπής στα 

Κέντρα Κοινότητας  ή/και  χρήση 

βελτιωμένων εργαλείων όπως το 

πληροφοριακό σύστημα, κ.α.).  

Για τα Συμβουλευτικά Κέντρα και 

τους ξενώνες για κακοποιημένες 

γυναίκες περιλαμβάνει τις 

υπηρεσίες εργασιακής 

συμβουλευτικής και 

πληροφόρησης, την παροχή  

όλων των παρεχόμενων 

υπηρεσιών μετά από 

επικαιροποιημένη εκπαίδευση του 

προσωπικού (1. Υπηρεσίες 

ενημέρωσης και εξειδικευμένης 

πληροφόρησης. 2. Υπηρεσίες 

ψυχολογικής συμβουλευτικής 3. 

Υπηρεσίες κοινωνικής 

συμβουλευτικής 4. Υπηρεσίες 

νομικής συμβουλευτικής και 

πληροφόρησης 5. Υπηρεσίες 

παραπομπής ή/και συνοδείας 6. 

Υπηρεσίες παραπομπής σε 

πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας 

(legal aid), 7. Υπηρεσίες 

εργασιακής συμβουλευτικής και 

πληροφόρησης), τη διασφάλιση 

ενός «Ενιαίου Συστήματος 

Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών» 

(μέσω της εκπόνησης/ 

επικαιροποίησης εγχειρίδιων, 

εργαλείων συμβουλευτικής καθώς 

και διοικητικών εγγράφων και 

εγγράφων τυποποίησης της 

λειτουργίας των δομών όπως π.χ. 

κανονισμός λειτουργίας, κώδικας 

δεοντολογίας κ.λπ.) για τη 
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Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν 

στην Ε.Π.) 

Κοινοί και Ειδικοί δείκτες 

αποτελεσμάτων 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

βελτίωση της λειτουργίας των 

Συμβουλευτικών Κέντρων, την 

παρακολούθηση της πορείας της 

ωφελούμενης γυναίκας καθ’ όλη 

τη διάρκεια παροχής 

υποστηρικτικής υπηρεσίας και 

μετά από αυτήν (follow up). 

11509. Ποσοστό σχολείων που 

παρέχουν υπηρεσίες 

εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 

υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ  

Ο αριθμητής του δείκτη 11509 

είναι ο δείκτης εκροών 11501 

«Αρ. σχολικών μονάδων που 

επωφελούνται από εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις» και ειδικότερα ο 

μοναδικός αριθμός των σχολικών 

μονάδων που εκτιμάται ότι θα 

ωφεληθούν σωρευτικά από τη 

δράση έως το τέλος της 

προγραμματικής περιόδου (δηλ. 

που στηρίζονται από Ειδικό 

Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό 

προσωπικό). Παρονομαστής είναι 

το σύνολο των σχολείων των 

αντίστοιχων βαθμίδων 

(πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). 

Ποσοστό (%) 5,84% 2014 6,21% Ετήσια 

Ο δείκτης αποτελεί πρόσθετο δείκτη αποτελεσμάτων στις 

προσκλήσεις των ΠΕΠ για τις πράξεις της Εξειδικευμένης 

Εκπαιδευτικής Στήριξης.  

Η τιμή βάσης προσδιορίζεται από την επεξεργασία των 

δεδομένων για την πράξη της Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής 

Στήριξης της σχολικής χρονιάς 2015-2016 (που ήταν η πρώτη 

πράξη που υλοποιήθηκε στα ΠΕΠ την προγραμματική περίοδο 

2014-2020) και λαμβάνει υπόψη τα (μοναδικά) σχολεία που 

ωφελήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πράξης (172 

σχολεία) στο σύνολο των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας 

(2.944). Η επεξεργασία των δεδομένων από τα οποία 

προσδιορίζεται η τιμή βάσης του δείκτη περιγράφεται στον 

ορισμό/μέθοδο υπολογισμού του δείκτη.  

Η τιμή στόχου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο 

αριθμό των σχολικών μονάδων, που έχουν ωφεληθεί ετησίως 

από την έως τώρα εφαρμογή της δράσης (ήτοι 183 σχολικές 

μονάδες – τιμή επίτευξης έτους 2016), στο σύνολο των 

σχολικών μονάδων της Περιφέρειας (2.944) και δεν αθροίζεται 

στην τιμή βάσης. 

Οι τιμές του δείκτη προσδιορίζονται με βάση τα στοιχεία της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέας Παιδείας όσον αφορά στο 

σύνολο σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Αττική (2.944). 

9.iv.1 Βελτίωση της 

παροχής 

υπηρεσιών υγείας 

σε άτομα που 

πλήττονται από τη 

φτώχεια και λοιπές 

ευπαθείς 

κοινωνικά ομάδες  

 

11206. Ποσοστό ατόμων που 

πλήττονται από τη φτώχεια και 

ωφελούνται από τις υπηρεσίες 

των Τοπικών Ομάδων Υγείας 

(ΤΟΜΥ) στο σύνολο των 

ατόμων που ωφελούνται από 

τις υπηρεσίες των Τοπικών 

Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ). 

Ο δείκτης μετρά στον αριθμητή 

τον αριθμό των ατόμων που 

βρίσκονται κάτω από το 

εισοδηματικό όριο της φτώχειας 

και ωφελούνται/λαμβάνουν 

υπηρεσίες που παρέχονται από 

τις ΤΟΜΥ (ο αριθμητής ταυτίζεται 

με τον ορισμό του δείκτη εκροών 

11202) και στον παρονομαστή 

Ποσοστό (%) 0 2014 35% Ετήσια 

H τιμή βάσης: 0 (έτος 2014) γιατί στην προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο δεν λειτουργούσαν σχετικές δομές.  

 

Η τιμή στόχος του δείκτη προσδιορίζεται βάσει της ακόλουθης 

μεθοδολογίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Υγείας: 
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Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ειδικοί Στόχοι  

(που αντιστοιχούν 

στην Ε.Π.) 

Κοινοί και Ειδικοί δείκτες 

αποτελεσμάτων 
Ορισμός δείκτη 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

Συχνότητα 

εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

& 

 

9.iv.2 Bελτίωση της 

προσβασιμότητας 

των κοινωνικά 

ευπαθών ομάδων 

σε ποιοτικές και 

ολοκληρωμένες 

κοινωνικές 

υπηρεσίες  

μετρά το συνολικό αριθμό ατόμων 

που ωφελούνται/λαμβάνουν 

υπηρεσίες που παρέχονται από 

τις ΤΟΜΥ. Τα στοιχεία αριθμητή 

και παρονομαστή αφορούν την 

ίδια χρονική περίοδο και την ίδια 

χωρική ενότητα / χωρική ενότητα 

είναι η Περιφέρεια. 

Αριθμητής : η τιμή του δείκτη εκροής 11202  

Παρονομαστής: γενικός πληθυσμός που θα λάβει υπηρεσίες 

(σύμφωνα με την αναλογία μιας TOMY προς ωφελούμενα 

άτομα: γενικός πληθυσμός:10.000 ως 12.000 άτομα, 

λαμβάνεται εκτίμηση το 10.000 άτομα.  

Άρα η τιμή του παρονομαστή προκύπτει από τον αριθμό των 

ΤΟΜΥ (δείκτης 11203)Χ10.000. 

Πηγή άντλησης των στοιχείων για τον προσδιορισμό των τιμών 

του δείκτη είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας 

από εφαρμογές ΗΔΙΚΑ και το ΟΠΣ. 

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. 

Ο δείκτης μετρά στον αριθμητή 

τον αριθμό των ατόμων που 

λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας από τις 

συγχρηματοδοτούμενες δομές 

(νέες ή υφιστάμενες δομές), όπως 

ορίζονται στο δείκτη εκροών 

11204, και στον παρονομαστή 

μετρά το συνολικό αριθμό ατόμων 

που ωφελούνται/λαμβάνουν 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας από 

όλες τις δομές που λειτουργούν 

στην περιφέρεια 

(συγχρηματοδοτούμενες και μη). 

Τα στοιχεία αριθμητή και 

παρονομαστή αφορούν την ίδια 

χρονική περίοδο και την ίδια 

χωρική ενότητα / χωρική ενότητα 

είναι η Περιφέρεια. 

Ποσοστό (%) 8,86% 2014 0,32% Ετήσια 

Ο προσδιορισμός των τιμών του δείκτη έγινε με βάση την 

ακόλουθη μεθοδολογία της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα 

Υγείας: 

Οι κατεγραμμένες τιμές του δείκτη 11204 προς το σύνολο 

ατόμων που έλαβαν υπηρεσίες στην περιφέρεια Υπολογισμός - 

εκτίμηση αναμενόμενου στόχου: Αριθμητής σύμφωνα με τον 

υπολογισμό του δείκτη εκροής. Ο παρονομαστής 

προσδιορίζεται ετησίως με βάση στοιχεία του Mental Health 

Atlas του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ως εξής: Τα 

συγκεντρωτικά στοιχεία σε εθνικό επίπεδο (σύνολο επικράτειας) 

των ωφελουμένων / χρηστών από υπηρεσίες ψυχικής υγείας Χ 

το ποσοστό του πληθυσμού της χώρας ανά Περιφέρεια, 

σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής του 2011 (δηλ. αναγωγή 

σε επίπεδο περιφέρειας του συνολικού αριθμού των 

ωφελουμένων/χρηστών με βάση τα στοιχεία απογραφής 

πληθυσμού του 2011) 

Πηγή άντλησης των στοιχείων για τον προσδιορισμό των τιμών 

του δείκτη είναι τα δεδομένα του: www.psychargos.gov.gr  

11208. Ποσοστό των ατόμων 

που ωφελούνται από 

υπηρεσίες υγείας για 

εξαρτήσεις προς το σύνολο των 

ατόμων που αιτήθηκαν 

υπηρεσίες για εξαρτήσεις. 

Ο δείκτης μετρά στον αριθμητή 

τον αριθμό των ατόμων που 

ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας 

για εξαρτήσεις από τις 

συγχρηματοδοτούμενες δομές 

(νέες ή υφιστάμενες δομές), όπως 

ορίζονται στο δείκτη εκροών 

Ποσοστό (%) 0% 2014 7,94% Ετήσια 

Ο προσδιορισμός των τιμών του δείκτη έγινε με βάση την 

ακόλουθη μεθοδολογία της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα 

Υγείας: 

Οι κατεγραμμένες τιμές του δείκτη 11205 προς το σύνολο του 

δείκτη αιτημάτων θεραπείας στη περιφέρεια. Ο αριθμητής 

εκτιμάται με βάση τη δυναμικότητα εξυπηρέτησης της κάθε 

http://www.psychargos.gov.gr/
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εκθέσεων 
Τεκμηρίωση - Παρατηρήσεις 

11205, και στον παρονομαστή 

μετρά το συνολικό αριθμό ατόμων 

που ζήτησαν (και έλαβαν) 

υπηρεσίες 

(συγχρηματοδοτούμενες ή μη) 

στο επίπεδο της περιφέρειας. 

Περίοδος αναφοράς το έτος / 

χωρική ενότητα η Περιφέρεια. 

δομής/προγράμματος Ο παρονομαστής λαμβάνεται ως έχει 

(άτομα από τον πληθυσμό της περιφέρειας που υπέβαλαν 

αιτήσεις και έλαβαν υπηρεσίες από συγχρηματοδοτούμενα και 

μη συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δηλ.=) δείκτης από 

την έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ* (επί) τον πληθυσμό της Περιφέρειας. 

Πηγή άντλησης των στοιχείων για τον προσδιορισμό των τιμών 

του δείκτη είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και 

Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ). Οι τιμές του 

δείκτη ανά περιφέρεια θα παρέχονται στο πλαίσιο της ετήσιας 

έκθεσής του κάθε Μάρτιο, με βάση τα δεδομένα που 

αποστέλλουν οι φορείς/δικαιούχοι από τα πληροφορικά 

συστήματα παρακολούθησης που διαθέτουν.  Για τον  

παρονομαστή είναι δυνατόν να ληφθεί τιμή προηγούμενου 

έτους αν δεν έχει εξαχθεί η τιμή του τρέχοντος , οπωσδήποτε 

όμως θα ταυτίζεται με την Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ 

05504. Αριθμός δομών που 

προσφέρουν 

βελτιωμένες/διευρυμένες 

υπηρεσίες 

O δείκτης αποτελεί δείκτη 

αποτελεσμάτων στις πράξεις των 

ΠΕΠ για: τα Κέντρα Κοινότητας, 

τις Δομές Αστέγων, τις Δομές 

παροχής βασικών αγαθών, τα 

ΚΔΗΦ, τις δράσεις για τις 

κακοποιημένες γυναίκες, τα 

ΚΗΦΗ. Ο όρος 

«διευρυμένες/βελτιωμένες 

υπηρεσίες» προσδιορίζεται σε 

σχέση με το νέο πλαίσιο 

λειτουργίας των εν λόγω δομών: 

ορίζουμε τον όρο 

«διευρυμένες/βελτιωμένες 

υπηρεσίες» σε σχέση με την 

προηγούμενη προγραμματική 

περίοδο. Αυτές οι υπηρεσίες, 

ανάλογα με την κατηγορία της 

δομής μπορεί να αφορούν 

δράσεις δικτύωσης  ή/και 

διεύρυνση των ομάδων στόχου 

στις οποίες απευθύνονται ή/και 

διεύρυνση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

(συμπεριλαμβανομένης της 

διασύνδεσης ή παραπομπής στα 

Κέντρα Κοινότητας  ή/και  χρήση 

βελτιωμένων εργαλείων όπως το 

Αριθμός 0 2014 137 

Με την 

ολοκλήρωση της 

μελέτης 

αξιολόγησης 

H τιμή βάσης:  0  (έτος 2014) γιατί στην προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο καμία από τις εν λόγω δομές δεν 

παρείχε αυτό που ορίζεται στην ονομασία του δείκτη ως 

"διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες".  

Η τιμή στόχου του δείκτη αντιστοιχεί στο 100% του αριθμού των 

υποστηριζόμενων δομών που συγχρηματοδοτούνται από τη 

συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα, δηλ. αποτυπώνει όλες 

τις υποστηριζόμενες δομές θα παρέχουν 

διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες. 

Οι τιμές του δείκτη θα αποτιμηθούν στο πλαίσιο μελέτης 

αξιολόγησης των αντίστοιχων δράσεων. 
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πληροφοριακό σύστημα, κ.α.).  

Για τα Συμβουλευτικά Κέντρα και 

τους ξενώνες για κακοποιημένες 

γυναίκες περιλαμβάνει τις 

υπηρεσίες εργασιακής 

συμβουλευτικής και 

πληροφόρησης, την παροχή 

όλων των παρεχόμενων 

υπηρεσιών μετά από 

επικαιροποιημένη εκπαίδευση του 

προσωπικού (1. Υπηρεσίες 

ενημέρωσης και εξειδικευμένης 

πληροφόρησης. 2. Υπηρεσίες 

ψυχολογικής συμβουλευτικής 3. 

Υπηρεσίες κοινωνικής 

συμβουλευτικής 4. Υπηρεσίες 

νομικής συμβουλευτικής και 

πληροφόρησης 5. Υπηρεσίες 

παραπομπής ή/και συνοδείας 6. 

Υπηρεσίες παραπομπής σε 

πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας 

(legal aid), 7. Υπηρεσίες 

εργασιακής συμβουλευτικής και 

πληροφόρησης), τη διασφάλιση 

ενός «Ενιαίου Συστήματος 

Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών» 

(μέσω της εκπόνησης/ 

επικαιροποίησης εγχειρίδιων, 

εργαλείων συμβουλευτικής καθώς 

και διοικητικών εγγράφων και 

εγγράφων τυποποίησης της 

λειτουργίας των δομών όπως π.χ. 

κανονισμός λειτουργίας, κώδικας 

δεοντολογίας κ.λπ.) για τη 

βελτίωση της λειτουργίας των 

Συμβουλευτικών Κέντρων, την 

παρακολούθηση της πορείας της 

ωφελούμενης γυναίκας καθ’ όλη 

τη διάρκεια παροχής 

υποστηρικτικής υπηρεσίας και 

μετά από αυτήν (follow up). 

9.v.1 Ενίσχυση 

ίδρυσης και 

λειτουργίας 

11303. Αριθμός 

υποστηριζόμενων υφιστάμενων 

και νέων φορέων κοινωνικής 

"Υποστηριζόμενοι υφιστάμενοι και 

νέοι φορείς κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας" όπως 

Αριθμός 317 2014 375 
1 έτος μετά την 

ολοκλήρωση των 
πράξεων  

Η τιμή βάσης του δείκτη προσδιορίζεται με βάση το ποσοστό 

βιωσιμότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων που είναι 

εγγεγραμμένες στο Μητρώο φορέων ΚΑΛΟ για το διάστημα της 
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κοινωνικών 

επιχειρήσεων. 

και αλληλέγγυας οικονομίας 

που η λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος μετά τη 

λήξη της παρέμβασης  

ορίζονται στο δείκτη εκροών 

11301 "που η λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη 

της παρέμβασης": Λαμβάνεται 

από το ΠΣΚΕ η ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της παρέμβασης 

και από το Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής Οικονομίας του Υπ. 

Εργασίας λαμβάνεται η 

πληροφορία αν ένα χρόνο μετά η 

επιχείρηση συνεχίζει να διατηρεί 

την ιδιότητα του μέλους σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον 

Ν.4430/2016 και της ΥΑ που 

καθορίζει τη λειτουργία του 

Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας. 

3τίας από την ημερομηνία ίδρυσής τους, δηλ. ως τιμή βάσης 

ορίζεται «ο αριθμός των εγγεγραμμένων κοινωνικών 

επιχειρήσεων του Μητρώου που λειτουργούν τουλάχιστον μια 

3ετία από την ημερομηνία ίδρυσής τους», το οποίο εκτιμάται σε 

~60%. 

Η τιμή στόχος του δείκτη προσδιορίζεται εκτιμώντας ότι το 

ποσοστό (%) βιωσιμότητας των ενισχυόμενων κοινωνικών 

επιχειρήσεων (δηλ. η συνέχιση της λειτουργίας για 1 έτος μετά 

την λήξη της παρέμβασης) της Περιφέρειας ανέρχεται στο 

~70%.  

Πηγή άντλησης των στοιχείων για τον προσδιορισμό των τιμών 

του δείκτη είναι το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

ΑΠ.10. Ανάπτυξη – 

Αναβάθμιση 

Στοχευμένων 

Κοινωνικών 

Υποδομών και 

Υποδομών Υγείας 

9.α.1 Βελτίωση των 

όρων ισότιμης 

προώθησης της 

κοινωνικής ένταξης 

και της πρόσβασης 

των Ευπαθών 

Ομάδων σε 

ποιοτικές 

υπηρεσίες, μέσω 

βελτίωσης των 

αντίστοιχων 

Υποδομών σε 

υποβαθμισμένες 

περιοχές 

Τ3301. Πληθυσμός που 

καλύπτεται από κοινωνικές 

υποδομές 

Αφορά στον πληθυσμό ο οποίος 

καλύπτεται από νέες ή 

βελτιωμένες κοινωνικές υποδομές 

(παιδικοί / βρεφικοί / 

βρεφονηπιακοί σταθμοί, Κέντρα 

Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων, ορφανοτροφεία, 

κ.λπ.) 

Αριθμός 6.623 2013 8.273 Έτος 

Η τιμή βάσης του δείκτη που αφορά στον πληθυσμό που 

καλύπτεται από κοινωνικές υποδομές στη Περιφέρεια Αττικής, 

αποτελεί εκτίμηση της ΕΥΔ με βάση τα σχετικά έργα της 

προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.  

Η τιμή στόχος προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους 

αναμενόμενους στόχους των δεικτών εκροών, που συμβάλλουν 

στο σχετικό αποτέλεσμα.    

Τ3300. Βελτίωση της 

πρόσβασης και χρήσης των 

υπηρεσιών υγείας 

(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια 

και τριτοβάθμια) 

Ο δείκτης αφορά αθροιστικά στον 

αριθμό των επισκέψεων στις 

μονάδες υγείας όλων των 

βαθμίδων της Περιφέρειας. 

Ειδικότερα, αφορά αθροιστικά 

στον αριθμό των επισκέψεων 

(από επείγοντα και τακτικά 

περιστατικά) στα Κέντρα Υγείας 

της περιφέρειας, στον αριθμό των 

νοσηλευόμενων στα υφιστάμενα 

Νοσοκομεία της περιφέρειας και 

στον αριθμό των εξετασθέντων 

ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία 

(ΤΕΙ, ΤΕΠ, απογευματινά). 

Επισημαίνεται ότι ο δείκτης 

μετρά/αποτυπώνει τον αριθμό 

των επισκέψεων και όχι τα άτομα 

που τις πραγματοποιούν. Κατά 

συνέπεια αν ένας πολίτης 

Αριθμός 

επισκέψεων 
5.092.158 2014 5.591.972 Έτος 

Η τιμή βάσης προκύπτει από στοιχεία του ESYnet (νοσολογική 

κίνηση των Κέντρων Υγείας, των νοσηλευθέντων των 

Νοσοκομείων και στην κίνηση των Εξωτερικών Ιατρείων της 

Περιφέρειας το 2014) και αφορά αθροιστικά στον αριθμό των 

επισκέψεων (από επείγοντα και τακτικά περιστατικά) στα 

Κέντρα Υγείας της περιφέρειας, στον αριθμό των 

νοσηλευόμενων στα υφιστάμενα Νοσοκομεία της περιφέρειας 

και στον αριθμό των εξετασθέντων ασθενών στα Εξωτερικά 

Ιατρεία (ΤΕΙ, ΤΕΠ, απογευματινά).  

Η τιμή στόχος στηρίζεται σε εκτιμήσεις του Υπουργείου Υγείας 

(τιμή στόχος = προσαύξηση 6% της τιμής βάσης). 

Η παρακολούθηση του δείκτη γίνεται σε ετήσια βάση από το 

ESYnet / (ESYnet: 

http://www.moh.gov.gr/articles/bihealth/stoixeia-noshleytikhs-

kinhshs). 
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επισκεφτεί ένα κέντρο υγείας, 

έπειτα νοσηλευτεί σε νοσοκομείο 

και υποβληθεί σε εξετάσεις στα 

εξωτερικά ιατρεία του 

νοσοκομείου σε χρόνο 

ανεξάρτητο της νοσηλείας του 

(δηλ. μετά το πέρας της νοσηλείας 

του) τότε η τιμή του δείκτη θα είναι 

3 επισκέψεις και όχι 1. 

ΑΠ.11. Ανάπτυξη – 

Αναβάθμιση 

Στοχευμένων 

Υποδομών 

Εκπαίδευσης 

10.α.1. Βελτίωση 

και 

εκσυγχρονισμός 

υποδομών και 

εξοπλισμού της 

Εκπαίδευσης και 

της Δια βίου 

μάθησης στην 

Αττική 

Τ3311. Ποσοστό πληθυσμού 

που εξυπηρετείται από 

Εκπαιδευτικές Υποδομές 

Αφορά το μαθητικό δυναμικό της 

Περιφέρειας (πρωτοβάθμια & 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση) το 

οποίο στεγάζεται σε κτίρια τα 

οποία δύναται να 

χαρακτηριστούν, αναφορικά με 

την ποιότητα των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, από μέτρια ως 

πολύ καλή κατάσταση 

Ποσοστό 93,9% 2014 98,0% Έτος 

Η τιμή βάσης του δείκτη προσδιορίζεται από την Έρευνα 

Πεδίου για την αποτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ Αττικής 2007-

13, στη βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης. Την έρευνα 

πεδίου πραγματοποίησε ο Σύμβουλος της Ενδιάμεσης 

Αξιολόγησης του ΠΕΠ. Σύμφωνα με στοιχεία της ΚτΥπ 

(απογραφικά στοιχεία σχολικών μονάδων), ο πληθυσμός ο 

οποίος εξυπηρετείται από εκπαιδευτικές υποδομές 

προσδιορίζεται σε σχέση με την κατάσταση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων. Η τιμή βάσης προκύπτει από την αφαίρεση 

των σχολικών μονάδων οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολύ 

κακή έως κακή κατάσταση και είναι κατασκευασμένες πριν το 

1985.  

 


