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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

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

ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

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

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

στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες. 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης (ΕΕΥ) αφορά στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (ΕΠ) Ήπειρος 2014-2020 για το έτος 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 111 του Καν. 

(ΕΕ) 1303/2013. 

Τροποποίηση ΕΠ 

Σύμφωνα με το αρ. 21 του Κανονισμού 1303/2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), σε συνεργασία με τα 

Κράτη Μέλη, επανεξετάζει τις επιδόσεις των ΕΠ το 2019, με αναφορά στο πλαίσιο επιδόσεων που 

ορίζεται στα αντίστοιχα ΕΠ. Κατά την επανεξέταση επιδόσεων εξετάζεται η επίτευξη των ορόσημων 

των ΕΠ στο επίπεδο προτεραιοτήτων, βάσει των στοιχείων και εκτιμήσεων που παρουσιάζονται στην 

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης (ΕΕΥ) του 2018. 

Η ΕΕΥ 2018 υποβλήθηκε στις 26/6/2019 στην ΕΕ, μετά την έγκριση της από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του ΕΠ (ΕπΠα) και με την C(2019)6112 final/13-8-2019 Εκτελεστική Απόφαση η 

Επιτροπή καθόρισε τα ΕΠ και τους Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ)  που έχουν επιτύχει τα ορόσημά 

τους. Βάσει της απόφασης αυτής το ΕΠ πέτυχε τα ορόσημα για όλους τους ΑΠ εκτός του ΆΠ3 

«Ενίσχυση υποδομών μεταφορών». 

Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε η 3η Αναθεώρηση του ΕΠ με αντικείμενο την ανακατανομή του ποσού 

των 4.647.549€ (αποθεματικό επίδοσης) από τον Άξονα 3 «Ενίσχυση υποδομών μεταφορών» στον 

Άξονα 4 «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» και συγκεκριμένα στην Επενδυτική 

Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 9a «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές …» για την 

κάλυψη των αυξημένων αναγκών των υποδομών υγείας. 

Η 3η Αναθεώρηση αφού εγκρίθηκε από την ΕπΠα υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 31/10/2019 και εν 

συνεχεία εγκρίθηκε με την C(2020) 9-1-2020 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής. 

Δημοσιονομικά Δεδομένα 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του ΕΠ ανέρχεται σε 337.076.281€ και η Κοινοτική 

Συνδρομή σε 269.661.023€. Το ΕΠ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με 227.598.308€ και 42.062.715€ 

αντίστοιχα. 

Η πρόοδος υλοποίησης το 2019 καταγράφεται ως εξής (τα ποσά που αναφέρονται στην ΕΕΥ αφορούν 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (δδ)): 
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 Εκδόθηκαν 14 προσκλήσεις δδ 55.614.977€ που αντιστοιχούν στο 16,5% του ΕΠ 

 Υποβλήθηκαν 109 αιτήματα χρηματοδότησης δημόσιας δαπάνης 120.015.911€ και 

εντάχθηκαν 82 πράξεις επιλέξιμης δδ 89.826.258€ που αντιστοιχούν στο 26,6% του ΕΠ 

 Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 47.458.399€ που αντιστοιχούν στο 14,1% του ΕΠ 

 Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 29.749.494€ που αντιστοιχούν στο 8,8% 

του ΕΠ. 

Δείκτες 

Όσον αφορά στους δείκτες του ΕΠ, έχουν τεθεί στόχοι που αφορούν τόσο στο αποθεματικό επίδοσης 

και οι οποίοι εξετάστηκαν στην ΕΕΥ 2018, όσο και στην ολοκλήρωση του Προγράμματος, μέσω των 

στοιχείων της Τελικής Έκθεσης και της εξέτασης επίτευξης των στόχων που τίθενται για το 2023. 

Για τις δράσεις του ΕΤΠΑ οι δείκτες εκροών αναφέρονται σε πλήρως υλοποιηθείσες πράξεις και ως 

εκ τούτου είναι λίγοι αυτοί που λαμβάνουν τιμή, δεδομένου ότι οι περισσότερες πράξεις βρίσκονται 

στο στάδιο της υλοποίησης και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη σημαντικός αριθμός πράξεων. 

Οι δράσεις του ΕΚΤ κυρίως αφορούν πράξεις που έχουν υλοποιηθεί μερικώς. 

Στην παρούσα έκθεση αναφέρονται οι δείκτες που προέκυψαν σε συνέχεια της έγκρισης της 3ης 

Αναθεώρησης του ΕΠ και αποτυπώνονται αναδρομικές διορθώσεις των τιμών όπου απαιτείται. 

Στρατηγικές του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Για την επίτευξη του Αναπτυξιακού Οράματος της Περιφέρειας, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό 

πλέγμα πέντε Στρατηγικών Στόχων (ΣΣ). Ειδικότερα: 

 Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ 

(ΣΣ1). Ορίστηκε η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου ως 

Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) για δράσεις κρατικών ενισχύσεων των ΘΣ 1, 2 και 3 και η ΕΥΔ 

ΕΠΑΝΕΚ ως ΕΦ για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). Υλοποιείται η RIS3 με 

την δημοσίευση προσκλήσεων, την ένταξη και την υλοποίηση πράξεων αυτών. 

 Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη (ΣΣ2). Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις για 

το σύνολο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και έχουν ενταχθεί οι σχετικές πράξεις. 

 Ενίσχυση υποδομών μεταφορών (ΣΣ3). Έχει εξειδικευτεί και ενεργοποιηθεί το μεγαλύτερο 

μέρος των δράσεων μεταφορών κυρίως μετά την έγκριση των Στρατηγικών Ολοκληρωμένων 

Εδαφικών Επενδύσεων (ΟΕΕ). 

 Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας (ΣΣ4). Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις για 

τις περισσότερες Επενδυτικές Προτεραιότητες και έχουν ενταχθεί οι σχετικές πράξεις εκτός 

από την ΕπΠρ 9b «Παροχή στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση 

υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών» καθώς αναμένεται η 

επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στους χώρους του θα αναπτυχθούν οι ομάδες 

βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης για τους Ρομά. 

 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων 

(ΣΣ5). Έχουν εξειδικευτεί και υλοποιούνται δράσεις στον ΘΣ 9 για τις οποίες έχει 

ολοκληρωθεί η διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και αφορούν στις ΕπΠρ 9i, 9ii, 
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9iii και 9iv. Έχουν εγκριθεί οι Στρατηγικές ΤΑΠΤΟΚ για την υλοποίηση των δράσεων της 

ΕπΠρ 9vi και προετοιμάζονται οι προς έκδοση προσκλήσεις, ενώ προετοιμάζεται και η 

πρόσκληση για την επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της ΕπΠρ 

9v. Στον ΘΣ 8 ενεργοποιήθηκε η ΕπΠρ 8i ενώ δεν έχει προχωρήσει η εξειδίκευση δράσεων της 

ΕπΠρ 8v. 

Ενεργοποίηση ΕΠ 

Για την έγκαιρη ενεργοποίηση του Προγράμματος με την 13η,14η, 16η και 17η γραπτή διαδικασία 

αλλά και την 5η συνεδρίαση στις 28/6/2019, η ΕπΠα ενέκρινε την εξειδίκευση δράσεων, την 

μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων. 

Εκδόθηκαν προσκλήσεις και ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις νέων πράξεων με στόχο την όσο το δυνατόν 

πιο άμεση ενεργοποίηση του ΕΠ. 

Συνολικά από την έναρξη υλοποίησης του ΕΠ μέχρι 31/12/2019: 

 Εκδόθηκαν 86 προσκλήσεις δδ 345.905.461€ που αντιστοιχούν στο 102,6% του ΕΠ 

 Εντάχθηκαν 360 πράξεις επιλέξιμης δδ 283.453.538€ που αντιστοιχούν στο 84,1% του ΕΠ 

 Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 192.945.023€ που αντιστοιχούν στο 57,2% του ΕΠ 

 Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 98.075.078€ που αντιστοιχούν στο 29,1% 

του ΕΠ. 

Χρηματοδοτικά Μέσα 2014-2020 (XΜ) 

Εκχωρήθηκε στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και εντάχθηκε η πράξη «Συμμετοχή ΠΕΠ Ηπείρου στο Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ (Β' κύκλος)» με δημόσια δαπάνη 7,3 εκ€. Αφορά στην παροχή δανείων 

(κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού ή/και επενδυτικού σκοπού), που θα χρηματοδοτήσουν 

επιχειρηματικά σχέδια σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Επισημαίνεται ότι για ενδεχόμενες διαφορές στα ποσά των δαπανών ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Οι δαπάνες στα κεφάλαια 2,3 αφορούν αποδεκτό διαχείρισης (δηλαδή μετά τη διοικητική 

επαλήθευση των δαπανών από τη ΔΑ και πριν από διορθώσεις και εξαιρέσεις που 

επιβάλλονται στη συνέχεια). 

 Οι δαπάνες του πίνακα 3.4 αφορούν δαπάνες που δήλωσαν ως επιλέξιμες, οι δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή. 

Ο κωδικός ΜΕΔ 02 που εμφανίζεται στον Πίνακα 7 έχει καταχωρηθεί στα ΤΔΠ των Μελετών 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια που υλοποιούν οι 

Αστικού Δήμοι. Η διόρθωση σε 07 θα αποτυπωθεί στην ΕΕΥ 2020. 
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

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

βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Οι δράσεις του Άξονα εντάσσονται στους ΘΣ 1, 2, 3 και συγχρηματοδοτούνται από το 

ΕΤΠΑ. Η δδ ανέρχεται σε 43.763.967€. 

Η πρόοδος υλοποίησης των δημοσιονομικών δεδομένων μέχρι τις 31/12/2019 

καταγράφεται ως εξής: 

• Εκδόθηκαν 12 προσκλήσεις δδ 48.900.000€ που αντιστοιχούν στο 111,7% του 

Άξονα 

• Εντάχθηκαν 199 πράξεις δδ 32.796.354€ (74,9%) 

• Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους δδ 28.818.128€ (65,8%) 

• Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 3.857.019€ (8,8%) 

Για την ενεργοποίηση του Άξονα εκχωρήθηκε η υλοποίηση των πράξεων κρατικών 

ενισχύσεων στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου και η 

υλοποίηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. 

Η ενεργοποίηση του Άξονα έχει πλέον φτάσει σε υψηλό ποσοστό.  

Σε φάση υλοποίησης βρίσκονται 46 ερευνητικά επενδυτικά σχέδια στους τομείς της RIS 

καθώς και 102 επενδυτικά σχέδια υποστήριξης της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων μέσω 

της ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν. Εντάχθηκαν και αναμένεται η υλοποίηση 19 

πράξεων για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από Φορείς της 

Περιφέρειας καθώς και 31 επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων 

και υπηρεσιών. Ενώ 8 επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ. 

Επιπρόσθετα υποβλήθηκαν και αξιολογούνται 90 επενδυτικά σχέδια  ανάπτυξης νέων 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και 789 επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης 

ηλεκτρονικού επιχειρείν μέσω των 2ων κύκλων προκηρύξεων καθώς και 2 επενδυτικά 

σχέδια εξωστρέφειας και 67 επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και 

εξοικονόμησης ενέργειας. 

2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Οι δράσεις του Άξονα εντάσσονται στους ΘΣ 4, 5, 6 και συγχρηματοδοτούνται από το 

ΕΤΠΑ. Η δδ ανέρχεται σε 132.221.552€. 

Η πρόοδος υλοποίησης των δημοσιονομικών δεδομένων μέχρι τις 31/12/2019 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις 

βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

καταγράφεται ως εξής: 

• Εκδόθηκαν 28 προσκλήσεις δδ 151.904.037€ (114,9%) 

• Εντάχθηκαν 58 πράξεις δδ 110.398.514€ (83,5%) 

• Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 68.159.713€ (51,5%) 

• Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 41.128.943 (31,1%) 

• Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και παρουσιάζει υψηλά ποσοστά 

εντάξεων και νομικών δεσμεύσεων.  

• Όσον αφορά στους δείκτες εκροής έχουν ολοκληρωθεί 4 πράξεις διαχείρισης 

υδάτινων πόρων που συμβάλουν στον δείκτη CO18 και μία πράξη αστικής 

αναζωογόνησης που συμβάλει στον δείκτη CO38. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί 6 πράξεις 

που αφορούν Σχέδια Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και Σχέδια Δράσης για 

Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ), που συμβάλουν στους δείκτες 2301 και 4301 καθώς και η 

πράξη Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων που συμβάλει στο δείκτη 

2302, οι οποίοι δεν είναι επιχειρησιακοί.  

Επισημαίνουμε ότι αναφορικά με τους δείκτες CO18, CO19 και CO20 δεν τίθεται θέμα 

αλληλοεπικάλυψης καθώς οι ενταγμένες πράξεις αφορούν διαφορετικές περιοχές και 

κατά συνέπεια διαφορετικούς ωφελούμενους. 

3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Οι δράσεις του Άξονα εντάσσονται στον ΘΣ 7 και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. 

Η δδ με την έγκριση της 3ης Αναθεώρησης του ΕΠ ανέρχεται σε 69.713.231€. 

Η πρόοδος υλοποίησης των δημοσιονομικών δεδομένων μέχρι τις 31/12/2019 

καταγράφεται ως εξής: 

• Εκδόθηκαν 6 προσκλήσεις δδ 72.860.780€ που αντιστοιχούν στο 104,5% του 

Άξονα 

• Εντάχθηκαν 4 πράξεις δδ 57.648.737€ (82,7%) 

• Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 28.601.526€ (41%) 

• Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 4.948.212€ (7,1%) 

• Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Θέματα που επηρεάζουν την 

εφαρμογή είναι: 

1. Για την άμεση ενεργοποίηση του Άξονα και λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες 

εκπτώσεις που παρατηρούνται σε συμβάσεις δημοσίων έργων ζητήθηκε και εγκρίθηκε 

με την 105265/2-10-17 ΥΑ (τροπ. 139501/21-12-18) η τροποποίηση του ποσοστού 

δέσμευσης πόρων από 120% σε 151%. 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις 

βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

2. Έχουν υποβληθεί όλες οι προτάσεις που προβλεπόταν στα Σχέδιο 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων ενώ εντός του 2020 ολοκληρώθηκαν και οι 

σχετικές εντάξεις. 

3. Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην συμβασιοποίηση των πράξεων καθώς 

απαιτείται η ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων. Επισημαίνεται ότι οι 

πράξεις «Παράκαμψη Νικόπολης» και «Οδός Σταύρου Νιάρχου» περιλαμβάνονται στην 

ΠΥΣ 26/2017 (ΦΕΚ 199/τΑ/21-12-2017) και η πράξη «Ολοκλήρωση μεγάλου 

δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (κόμβος πανηπειρωτικού σταδίου - κόμβος Βογιάνου»  

περιλαμβάνεται στην ΠΥΣ 29/2020 (ΦΕΚ 371/τΔ/5-7-2020) για την υπαγωγή στις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 

Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη 

απαλλοτριώσεων, με σκοπό την επίσπευση ολοκλήρωσης των διαδικασιών 

απαλλοτρίωσης.  

Όσον αφορά τους δείκτες δεν ολοκληρώθηκε καμία πράξη. 

4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Οι δράσεις του Άξονα εντάσσονται στους ΘΣ 9, 10 και συγχρηματοδοτούνται από το 

ΕΤΠΑ. Η δδ με την έγκριση της 3ης Αναθεώρησης του ΕΠ ανέρχεται σε 33.588.229€. 

Η πρόοδος υλοποίησης των δημοσιονομικών δεδομένων μέχρι τις 31/12/2019 

καταγράφεται ως εξής: 

• Εκδόθηκαν 9 προσκλήσεις δδ 27.035.340€ που αντιστοιχούν στο 80,5% του 

Άξονα 

• Εντάχθηκαν 23 πράξεις δδ 37.531.405€ (111,7%) 

• Ανακλήθηκε η Απόφαση Ένταξης της πράξης «Εξοπλισμός εργαστηρίων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς 

Ιωαννίνων» δδ 155.037 καθώς ο Δικαιούχος έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο 

ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης καθώς ισχύει ο περιορισμός των 24 μηνών του 

Ν.4314/14 (άρθρο 28 παρ.1), 

• Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 30.685.134€ (91,4%) 

• Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 22.506.256€ (67%) 

Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και οι περισσότερες πράξεις έχουν ήδη 

αποκτήσει νομική δέσμευση και υλοποιούνται. 

Θέματα που επηρεάζουν την εφαρμογή είναι: 

1. Για την άμεση ενεργοποίηση του Άξονα και λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις 

βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

εκπτώσεις που παρατηρούνται σε συμβάσεις δημοσίων έργων εγκρίθηκε με την 

105265/2-10-17 ΥΑ (τροπ. 139501/21-12-18) η αύξηση του ποσοστού δέσμευσης πόρων 

από 120% σε 145%. 

2. Η μόνη ΕπΠρ που δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί είναι η 9b καθώς αναμένεται η 

επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στους χώρους του θα αναπτυχθούν οι ομάδες 

βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης.  

Όσον αφορά στους δείκτες εκροής έχουν ολοκληρωθεί 1 πράξη που αφορά υποδομή 

εκπαίδευσης που συμβάλει στον δείκτη CO35, 12 δομές βελτίωσης υποδομών 

αντιμετώπισης της φτώχειας που συμβάλουν στον δείκτη Τ1664 και 1 πράξη που αφορά 

υποδομή υγείας και συμβάλει στον δείκτη Τ1626. 

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Οι δράσεις του Άξονα εντάσσονται στους ΘΣ 8, 9 και συγχρηματοδοτούνται από το 

ΕΚΤ. Η δδ ανέρχεται σε 51.792.120€. 

Η πρόοδος υλοποίησης μέχρι τις 31/12/2019 καταγράφεται ως εξής: 

• Εκδόθηκαν 29 προσκλήσεις δδ 39.208.122€ (75,7% του Άξονα) 

• Εντάχθηκαν 61 πράξεις δδ 38.722.616€ (74,8%) 

• Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 33.561.357€ (64,8%) 

• Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 23.335.225€ (45,1%) 

Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό καθώς υλοποιούνται δράσεις στις ΕπΠρ 

9i, 9ii, 9iii και 9iv, σχεδιάζονται οι δράσεις των ΕπΠρ 9i (κατάρτιση) και 9vi 

(ΤΑΠΤΟΚ),  ενώ ενεργοποιήθηκε και η ΕπΠρ 8i. 

Οι τιμές των δεικτών μετρούν πράξεις που: 

•έχουν ολοκληρωθεί στις Επ.Πρ 9i και 9iii εναρμόνιση δείκτες 10501, 10502, 

παράλληλη στήριξη δείκτες 11501, 11502, 11509 για τα έτη 2015-2019 και 

υλοποιούνται οι δράσεις για το έτος 2019-2020 

•βρίσκονται σε υλοποίηση στις Επ.Πρ 9ii, 9iii και 9iv, Κέντρα Κοινότητας, δομές 

υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, ΚΔΗΦ, δομές παροχής βασικών αγαθών, ΚΗΦΗ, 

ΣΥΔ, δομές αστέγων που συμβάλουν στους δείκτες 05502, 05503, 05504 καθώς και το 

παρατηρητήριο κοινωνικής ένταξης που συμβάλει στους δείκτες CO22, 05504 

• Επίσης βρίσκονται σε υλοποίηση δράσεις α) πρωτοβάθμιας υγείας, β) 

αντιμετώπισης των εξαρτήσεων γ) παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας που συμβάλουν 

στους δείκτες α) 11202, 11203, 11206, β) CO22, 11205, 11208, γ) CO22, 11204, 11207 

Στην ΕΕΥ έγιναν οι κάτωθι αναδρομικές διορθώσεις: 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις 

βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

•ΕπΠρ 9i CR04,06,09 έτους 2017 & 2018 και CO01,03,05,10,11 έτους 2018 & 2016 

διορθώσεις απογραφικών, 10502 έτους 2018 υπολογισμός εναρμόνισης 2018-2019 

•ΕπΠρ 9i & 9iii CO21 συμπλήρωση τιμής έτη 2015-2018 

•ΕπΠρ 9ii 05503 έτους 2017 & 2018 συμμόρφωση σε σύσταση ελέγχου 

•ΕπΠρ 9iv 05502  2018 λάθος καταχώρησης 

6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ Η δράση του Άξονα συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Η δδ ανέρχεται σε 786.274€. 

Η πρόοδος υλοποίησης των δημοσιονομικών δεδομένων μέχρι τις 31/12/2019 

καταγράφεται ως εξής: 

• Εκδόθηκε μία πρόσκληση δδ 786.274€ που αντιστοιχεί στο 100% του Άξονα 

• Εντάχθηκαν 4 πράξεις δδ 710.000€ (90,3%) 

• Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 47.086€ (6%) 

• Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 30.948€ (3,9%) 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την υλοποίηση των δράσεων του Άξονα καθώς: 

• Καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατά την 1η 

συνεδρίαση της η Περιφερειακή Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ. 

• Εγκρίνεται κατά έτος το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ για το ΕΚΤ 

Όσον αφορά τους δείκτες δεν ολοκληρώθηκε καμία πράξη. 

7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ Η δράση του Άξονα συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Η δδ ανέρχεται σε 5.210.908€. 

Η πρόοδος υλοποίησης των δημοσιονομικών δεδομένων μέχρι τις 31/12/2019 

καταγράφεται ως εξής: 

• Εκδόθηκε μία πρόσκληση δδ 5.210.908€ που αντιστοιχεί στο 100% του Άξονα 

• Εντάχθηκαν 11 πράξεις δδ 5.645.912€ (108,3%) 

• Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 3.072.079€ (59%) 

• Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 2.268.475€ (43,5%) 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την υλοποίηση των δράσεων του Άξονα καθώς: 

• Καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατά την 1η 

συνεδρίαση της η Περιφερειακή Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ, ενώ διοργανώθηκε 

τόσο η εναρκτήρια εκδήλωση όσο και οι ετήσιες εκδηλώσεις. 

• Εγκρίνεται κατά έτος το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ για το ΕΤΠΑ 

Όσον αφορά τους δείκτες εκροής έχουν ολοκληρωθεί 4 συμβάσεις που αφορούν 

υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης και συμβάλουν στον δείκτη 

Τ1650, 5 μελέτες/ αξιολογήσεις που συμβάλουν στον δείκτη Τ1652 και 4 συμβάσεις για 
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Αναγνωριστικό Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις 

βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

την υποστήριξη Τελικών Δικαιούχων που συμβάλουν στον δείκτη Τ1653. 
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3.2. Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]  

 

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

 

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

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

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή-στόχος (2023) 

σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος (2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F SO033 Ερευνητικές Υποδομές που 
ενισχύονται 

αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2,00   0,00   Δεν υλοποιήθηκε καμία 
δράση 

S SO033 Ερευνητικές Υποδομές που 

ενισχύονται 

αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00   0,00   Δεν υλοποιήθηκε καμία 

δράση 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Άνδρες 2018 Γυναίκες 2017 Σύνολο 2017 Άνδρες 2017 Γυναίκες 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 

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

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

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

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

 

 



 

EL 16  EL 

 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

Ειδικός στόχος 1.1.1 - Βελτίωση του βαθμού δικτύωσης των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας με τον ελληνικό και διεθνή χώρο 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T1604 Μέσος ετήσιος αριθμός 

συμμετοχών ερευνητικών φορέων 

της Περιφέρειας σε εθνικά και 
διεθνή προγράμματα συνεργασίας 

Ε&Τα 

ΑΡΙΘΜΟΣ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6,80 2014 10,60 19,17  Λήφθησαν υπόψη τα στοιχεία των α) Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που αφορούν 

την συμμετοχή σε εγκεκριμένα έργα του Ορίζοντα 2020 του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων για τα έτη 2014-2019, β) ΕΥΔ ΕΤΑΚ για το 2019 που αφορούν το 
«Ερευνώ Καινοτομώ» και γ) ΕΥΔ Ηπείρου που αφορούν τη δράση «Ενίσχυση των 

συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων». 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

T1604 Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας σε εθνικά και 

διεθνή προγράμματα συνεργασίας Ε&Τα 

21,60  5,80  4,70  5,50  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T1604 Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας σε εθνικά και διεθνή προγράμματα συνεργασίας Ε&Τα 4,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

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

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

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

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

τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, καθώς και προώθησης των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στις 

υπηρεσίες υγείας 

 

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

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

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 

επιχειρήσεων που συνεργάζονται 
με ερευνητικά ιδρύματα 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

30,00   0,00   Το 2018 εντάχθηκαν και ξεκίνησε η υλοποίηση 46 

επενδυτικών σχεδίων, στα οποία συμμετέχουν 74 
επιχειρήσεις, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ακόμη κανένα. 

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 

επιχειρήσεων που συνεργάζονται 

με ερευνητικά ιδρύματα 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

30,00   74,00   Το 2018 εντάχθηκαν και ξεκίνησε η υλοποίηση 46 

επενδυτικών σχεδίων, στα οποία συμμετέχουν 74 

επιχειρήσεις, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ακόμη κανένα. 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

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

ιδρύματα 

0,00   0,00   0,00   

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

74,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

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

προτεραιότητας 

1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

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

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

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

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

τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, καθώς και προώθησης των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στις 

υπηρεσίες υγείας 

Ειδικός στόχος 1.2.1 - Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1605 ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.430.000,00 2014 4.116.000,00   Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία αφορούν το 2018 και 
προκύπτουν από το Δελτίο Δ10 - Δαπάνες Ε&Α ανά περιφέρεια 

(NUTS2) του ΕΚΤ. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

Τ1605 ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 18.030.000,00    5.250.000,00  3.480.000,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1605 ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

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

 

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

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 2b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

355,00   0,00   Το 2018 εντάχθηκαν 124 επενδυτικά σχέδια, σε συνέχεια της 

πρόσκλησης "ηλεκτρονικό επιχειρείν", σε κάθε επενδυτικό 

σχέδιο συμμετέχει μία επιχείρηση, αλλά δεν ολοκληρώθηκε 

κανένα. Το 2019 απεντάχθηκαν 22 επενδυτικά σχέδια οπότε 
υλοποιούνται 102.  

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

355,00   102,00   ΤΤο 2018 εντάχθηκαν 124 επενδυτικά σχέδια, σε συνέχεια της 

πρόσκλησης "ηλεκτρονικό επιχειρείν", σε κάθε επενδυτικό 

σχέδιο συμμετέχει μία επιχείρηση, αλλά δεν ολοκληρώθηκε 
κανένα. Το 2019 απεντάχθηκαν 22 επενδυτικά σχέδια οπότε 

υλοποιούνται 102.  

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

355,00   0,00   Το 2018 εντάχθηκαν 124 επενδυτικά σχέδια, σε συνέχεια της 

πρόσκλησης "ηλεκτρονικό επιχειρείν", σε κάθε επενδυτικό 

σχέδιο συμμετέχει μία επιχείρηση, αλλά δεν ολοκληρώθηκε 
κανένα. Το 2019 απεντάχθηκαν 22 επενδυτικά σχέδια οπότε 

υλοποιούνται 102.  

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

355,00   102,00   Το 2018 εντάχθηκαν 124 επενδυτικά σχέδια, σε συνέχεια της 

πρόσκλησης "ηλεκτρονικό επιχειρείν", σε κάθε επενδυτικό 

σχέδιο συμμετέχει μία επιχείρηση, αλλά δεν ολοκληρώθηκε 

κανένα. Το 2019 απεντάχθηκαν 22 επενδυτικά σχέδια οπότε 

υλοποιούνται 102.  

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης 

στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

15,00   0,00   Τα ανωτέρω αναφερόμενα επενδυτικά σχέδια είναι μικρού 
προϋπολογισμού (έως 10.000€ δ.δ.) και δεν αποσκοπούν στην 

αύξηση της απασχόλησης. 

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αύξηση της απασχόλησης 

στις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχόλησης 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

15,00   0,00   Τα ανωτέρω αναφερόμενα επενδυτικά σχέδια είναι μικρού 

προϋπολογισμού (έως 10.000€ δ.δ.) και δεν αποσκοπούν στην 

αύξηση της απασχόλησης. 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00   0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 124,00   0,00   0,00   

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

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 124,00   0,00   0,00   

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

0,00   0,00   0,00   

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

0,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

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

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

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

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

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

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

Ειδικός στόχος 2.2.1 - Αύξηση προσφοράς και ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στην τοπική επιχειρηματικότητα 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή 
στόχος 

(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1606 Ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία 

ΤΠΕ 

εκ. € Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

79,00 2011 86,90   Η πιο πρόσφατη τιμή αφορά το 2017 και προκύπτει από το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 

ΕΛΣΤΑΤ "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για 

το έτος 2017". Τα στοιχεία έγιναν διαθέσιμα το 2020. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

Τ1606 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ   52,00  52,00  52,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1606 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ 54,00  
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας 

 

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

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 2c 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F SO007 Ψηφιακές υπηρεσίες που 

δημιουργούνται/αναβαθμίζονται 

αριθμός Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

12,00   0,00   Το 2019 εντάχθηκαν 19 πράξεις για την ανάπτυξη και 

ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από 

Φορείς μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν 45 ψηφιακές 
υπηρεσίες/συστήματα. 

S SO007 Ψηφιακές υπηρεσίες που 

δημιουργούνται/αναβαθμίζονται 

αριθμός Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

12,00   45,00   Το 2019 εντάχθηκαν 19 πράξεις για την ανάπτυξη και 

ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από 
Φορείς μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν 45 ψηφιακές 

υπηρεσίες/συστήματα. 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Άνδρες 2018 Γυναίκες 2017 Σύνολο 2017 Άνδρες 2017 Γυναίκες 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 

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

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

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

S SO007 Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας 

Ειδικός στόχος 2.3.1 - Αποτελεσματική  διαχείριση, υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών των ΟΤΑ 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

07904 Πολίτες που χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο για πρόσβαση σε 

δημόσιες υπηρεσίες 

% Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

39,00 2014 45,00 41,00  Τα στοιχεία του δείκτη λήφθηκαν από την Eurostat, δελτίο "Individuals 

who used the internet for interaction with public authorities", αφορά τα 

έτη 2015-2019 (NUTS Kentriki Ellada) και εκδόθηκε το 2020. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 

Ποιοτικά 
2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 

07904 Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες 

υπηρεσίες 

37,00  38,00  38,00  35,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

07904 Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες 39,00  
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

 

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

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 3a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

32,00   0,00   Το 2019 εντάχθηκαν 31 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την 

δράση "Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών". 

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

32,00   31,00   Το 2019 εντάχθηκαν 31 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την 

δράση "Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών". 

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

10,00   0,00   Το 2018 εκδόθηκε μία πρόσκληση που συμβάλει στον δείκτη, 
αλλά δεν υποβλήθηκε κανένα αίτημα για χρηματοδότηση. 

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

10,00   0,00   Το 2018 εκδόθηκε μία πρόσκληση που συμβάλει στον δείκτη, 
αλλά δεν υποβλήθηκε κανένα αίτημα για χρηματοδότηση. 

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση 

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχόλησης 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

32,00   0,00   Το 2019 εντάχθηκαν 31 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την 

δράση "Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών". Αναμένεται η 

δημιουργία 95,33 νέων θέσεων εργασίας με την ολοκλήρωση 

των επενδυτικών σχεδίων. 

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν 

ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

32,00   95,33   Το 2019 εντάχθηκαν 31 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την 

δράση "Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών". Αναμένεται η 

δημιουργία 95,33 νέων θέσεων εργασίας με την ολοκλήρωση 

των επενδυτικών σχεδίων. 

F CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

ενίσχυση για να εισάγουν νέα 

προϊόντα στην αγορά 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

22,00   0,00   Το 2019 εντάχθηκαν 31 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την 

δράση "Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών". 

S CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

ενίσχυση για να εισάγουν νέα 
προϊόντα στην αγορά 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

22,00   31,00   Το 2019 εντάχθηκαν 31 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την 

δράση "Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών". 
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(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

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

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

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

0,00   0,00   0,00   

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη 

0,00   0,00   0,00   

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

0,00   0,00   0,00   

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

0,00   0,00   0,00   

F CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να 
εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά 

0,00   0,00   0,00   

S CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να 

εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά 

0,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

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

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

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

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

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

F CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά 0,00   0,00   

S CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

Ειδικός στόχος 3.1.1 - Αύξηση των καινοτόμων ΜΜΕ στους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1608 Ποσοστό επιχειρήσεων που 
ανέπτυξαν καινοτόμα προιόντα 

και διαδικασίες 

ποσοστό Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

27,80 2014 29,20   Τα στοιχεία δόθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και 
αφορούν το ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και 

διαδικασίες στο σύνολο των επιχειρήσεων της περιφέρειας το 2018. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

Τ1608 Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προιόντα και διαδικασίες 36,90        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1608 Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προιόντα και διαδικασίες   
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Επενδυτική προτεραιότητα 3b - Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά τη διεθνοποίηση 

 

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

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 3b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

37,00   0,00   Εκδόθηκε η πρόσκληση "Εκπόνηση και εφαρμογή 

επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση 

και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια" και υποβλήθηκαν δύο 

αιτήματα η αξιολόγηση των οποίων ολοκληρώθηκε το 2020. 

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

37,00   0,00   Εκδόθηκε η πρόσκληση "Εκπόνηση και εφαρμογή 

επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση 

και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια" και υποβλήθηκαν δύο 

αιτήματα η αξιολόγηση των οποίων ολοκληρώθηκε το 2020. 

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

37,00   0,00   Εκδόθηκε η πρόσκληση "Εκπόνηση και εφαρμογή 

επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση 

και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια" και υποβλήθηκαν δύο 

αιτήματα η αξιολόγηση των οποίων ολοκληρώθηκε το 2020. 

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

37,00   0,00   Εκδόθηκε η πρόσκληση "Εκπόνηση και εφαρμογή 

επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση 

και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια" και υποβλήθηκαν δύο 

αιτήματα η αξιολόγηση των οποίων ολοκληρώθηκε το 2020. 

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση 

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχόλησης 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

37,00   0,00   Εκδόθηκε η πρόσκληση "Εκπόνηση και εφαρμογή 

επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση 

και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια" και υποβλήθηκαν δύο 

αιτήματα η αξιολόγηση των οποίων ολοκληρώθηκε το 2020. 

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν 

ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

37,00   0,00   Εκδόθηκε η πρόσκληση "Εκπόνηση και εφαρμογή 

επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση 

και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια" και υποβλήθηκαν δύο 

αιτήματα η αξιολόγηση των οποίων ολοκληρώθηκε το 2020. 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00   0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

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

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

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

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

0,00   0,00   0,00   

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

0,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

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

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

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

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

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Επενδυτική προτεραιότητα 3b - Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά τη διεθνοποίηση 

Ειδικός στόχος 3.2.1 - Βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης 

Τιμή στόχος 
(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1609 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΥΡΩ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

209.432.000,00 2014 340.000.000,00   Τα πιο πρόσφατα στοιχεία αφορούν το 2018 και προκύπτουν από την 

Έκθεση του ΣΕΒΕ "Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της 

Ελλάδας ανά Περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα", η οποία δημοσιεύτηκε 

τον Δεκέμβριο του 2019.  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

Τ1609 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 298.700.000,00  270.300.000,00  263.903.000,00  315.992.000,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1609 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 209.432.000,00  
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

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

 

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

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 3c 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

196,00   8,00   Το 2019 8 επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν από το 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ. 

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

196,00   73,00   Το 2019 8 επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν από το 
Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ. 

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

50,00   0,00   Εκδόθηκε η πρόσκληση "Ενίσχυση των ΜΜΕ για 

επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και 

εξοικονόμησης ενέργειας" αλλά η ένταξη των 

επενδυτικών σχεδίων έγινε το 2020. 

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

50,00   0,00   Εκδόθηκε η πρόσκληση "Ενίσχυση των ΜΜΕ για 

επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και 

εξοικονόμησης ενέργειας" αλλά η ένταξη των 

επενδυτικών σχεδίων έγινε το 2020. 

F CO03 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην 

επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

146,00   8,00   Το 2019 8 επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν από το 
Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ. 

S CO03 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην 
επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

146,00   73,00   Το 2019 8 επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν από το 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ. 

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 

της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχόλησης 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

50,00   0,00   Εκδόθηκε η πρόσκληση "Ενίσχυση των ΜΜΕ για 

επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και 

εξοικονόμησης ενέργειας" αλλά η ένταξη των 

επενδυτικών σχεδίων έγινε το 2020. 

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 

της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχόλησης 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

50,00   73,00   Εκδόθηκε η πρόσκληση "Ενίσχυση των ΜΜΕ για 

επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και 

εξοικονόμησης ενέργειας" αλλά η ένταξη των 

επενδυτικών σχεδίων έγινε το 2020. 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

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

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

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

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

F CO03 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική 

στήριξη πλην επιχορηγήσεων 

0,00   0,00   0,00   

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

0,00   0,00   0,00   

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

0,00   0,00   0,00   

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

0,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

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

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

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

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

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

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

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

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

Ειδικός στόχος 3.3.1 - Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της Περιφέρειας 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης 

Τιμή στόχος 
(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1610 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΥΡΩ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

740.500.000,00 2010 750.000.000,00   Η τιμή αφορά το 2016 και προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ που έγιναν διαθέσιμα το 2019 στο δελτίο "01. Ακαθάριστες 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά γεωργαφική ζώνη, περιφέρεια και κλάδο 

(Προσωρινά Στοιχεία) (2000 - 2016)". Τα στοιχεία είναι ακόμη προσωρινά 

και η ΕΛΣΤΑΤ στο προαναφερόμενο δελτίο διορθώνει την προσωρινή τιμή 

του 2015 από 190εκ€ σε 241 εκ€, διόρθωση που αποτυπώνεται και στην 

ΕΕΥ. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 

Ποιοτικά 
2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 Σύνολο 2016 

Ποιοτικά 
2015 Σύνολο 2015 

Ποιοτικά 

Τ1610 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

    244.000.000,00  241.000.000,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1610 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 223.000.000,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

 

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

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 4c 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 

νοικοκυριών που 
κατατάσσονται σε καλύτερη 

κατηγορία ενεργειακής 

κατανάλωσης 

Νοικοκυριά Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

382,00   326,00   Το 2018 εντάχθηκε η πράξη "Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα" και 

ολοκληρώθηκαν οι αποφάσεις υπαγωγής των ωφελουμένων. 

Σύμφωνα με τον Δικαιούχο ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχουν υπαχθεί 396 
νοικοκυριά και έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις σε 326. 

S CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 

νοικοκυριών που 
κατατάσσονται σε καλύτερη 

κατηγορία ενεργειακής 

κατανάλωσης 

Νοικοκυριά Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

382,00   396,00   Το 2018 εντάχθηκε η πράξη "Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα" και 

ολοκληρώθηκαν οι αποφάσεις υπαγωγής των ωφελουμένων. 

Σύμφωνα με τον Δικαιούχο ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχουν υπαχθεί 396 
νοικοκυριά και έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις σε 326. 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 

της ετήσιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων 

kWh/έτος Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.000.000,00   0,00   Οι εντάξεις που αφορούν την πρόσκληση "Αναβάθμιση κτιρίων και 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια" 

ολοκληρώθηκαν το 2020. 

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 

της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/έτος Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.000.000,00   0,00   Οι εντάξεις που αφορούν την πρόσκληση "Αναβάθμιση κτιρίων και 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια" 

ολοκληρώθηκαν το 2020. 

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 

των αερίων θερμοκηπίου 

Τόνοι 

ισοδυνάμου 
CO2 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.369,00   1.100,85   Σύμφωνα με τον δικαιούχο της πράξης "Αναβάθμιση κτιρίων και 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα" 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σε 326 

νοικοκυριά υπολογίστηκε η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
σε 1.100,85. Ο στόχος της πράξης, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο 

είχε τεθεί σε 464. 

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των εκπομπών 

των αερίων θερμοκηπίου 

Τόνοι 

ισοδυνάμου 

CO2 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.369,00   464,00   Σύμφωνα με τον δικαιούχο της πράξης "Αναβάθμιση κτιρίων και 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα" 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σε 326 
νοικοκυριά υπολογίστηκε η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 

σε 1.100,85. Ο στόχος της πράξης, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο 

είχε τεθεί σε 464. 
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(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη 

κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης 

0,00   0,00   0,00   

S CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη 

κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης 

396,00   0,00   0,00   

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

δημόσιων κτιρίων 

0,00   0,00   0,00   

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

δημόσιων κτιρίων 

0,00   0,00   0,00   

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

των αερίων θερμοκηπίου 

0,00   0,00   0,00   

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

των αερίων θερμοκηπίου 

0,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

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

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

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

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

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

προτεραιότητας 

2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

Ειδικός στόχος 4.3.1 - Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1613 Ετήσια 

εξοικονόμηση 

τελικής ενέργειας 

ktoe Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

57,99 2013 902,10   Τα πιο πρόσφατα δεδομένα αφορούν το έτος 2018 και δόθηκαν από το ΥΠΕΝ το 2020. 

ΥΠΕΝ:  ΕΣΔΕΑ 2014 και 2017/εκθέσεις προόδου για την επίτευξη του στόχου του άρθρου 7, 

της Οδηγίας 27/2012 (έχουν ενσωματωθεί στο ΕΣΔΕΑ). Εκθέσεις Προόδου για τα έτη 
αναφοράς 2017 και 2018. Δεν υφίσταται τιμή για το έτος 2019. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

Τ1613 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 764,09  552,71  231,97  192,13  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1613 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 144,05  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

 

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

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 4e 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 

των αερίων θερμοκηπίου 

Τόνοι 

ισοδυνάμου 
CO2 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.631,00   0,00   Υλοποιήθηκαν οι δράσεις α) Μελέτες Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας, β) Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και γ) 
Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων. Οι εντάξεις 

της πρόσκλησης "Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή 

αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων" ολοκληρώθηκαν 

το 2020. 

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των εκπομπών 

των αερίων θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδυνάμου 

CO2 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.631,00   0,00   Υλοποιήθηκαν οι δράσεις α) Μελέτες Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας, β) Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και γ) 

Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων. Οι εντάξεις 

της πρόσκλησης "Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή 

αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων" ολοκληρώθηκαν 

το 2020. 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

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

των αερίων θερμοκηπίου 

0,00   0,00   0,00   

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

0,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

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

προτεραιότητας 

2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

Ειδικός στόχος 4.5.1 - Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών κέντρων της Περιφέρειας 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2019 Σύνολο 2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1614 ΕΚΠΟΜΠH ΑΕΡΙΩΝ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

EKTOΣ ΣΕΔΕ 

ΤΟΝΟΙ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ  

CO2 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

48.726.297,00 2012 58.858.799,00 44.708.946,00  Η τιμή του δείκτη δόθηκε από το ΥΠΕΝ το 2020 και σύμφωνα 
με τα στοιχεία των απογραφών 

των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, η τιμή του δείκτη 

για το 2018 είναι: 44.694.510. Για το 2019, η τιμή του 
παραπάνω δείκτη εκτιμάται σε 44.708.946 και αναμένεται να 

οριστικοποιηθεί στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

Τ1614 ΕΚΠΟΜΠH ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ EKTOΣ ΣΕΔΕ 44.694.510,00  45.819.230,00  44.897.200,00  45.449.373,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1614 ΕΚΠΟΜΠH ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ EKTOΣ ΣΕΔΕ   
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 

διαχείρισης των καταστροφών 

 

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

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 5b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: 

Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα 

Άτομα Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

80.000,00   0,00   Το 2019 εντάχθηκαν άλλες 5 πράξεις από την 

πρόσκληση "Έργα κατασκευής, αντικατάστασης, 

βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων 

υδάτων" που συμβάλουν στον δείκτη. 

S CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: 
Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα 

Άτομα Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

80.000,00   13.418,00   Το 2019 εντάχθηκαν άλλες 5 πράξεις από την 

πρόσκληση "Έργα κατασκευής, αντικατάστασης, 

βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων 

υδάτων" που συμβάλουν στον δείκτη. 

F 08704 Συστήματα αξιολόγησης και 

παραγωγής πληροφοριών για τις 
επιπτώσεις από την κλιματική 

αλλαγή 

Αριθμός Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4,00   0,00   Ο δείκτης προστέθηκε στο πλαίσιο της 2ης 

Αναθεώρησης του ΕΠ. Εντάχθηκαν 4 πράξεις το 2017 οι 
οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. 

S 08704 Συστήματα αξιολόγησης και 

παραγωγής πληροφοριών για τις 
επιπτώσεις από την κλιματική 

αλλαγή 

Αριθμός Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4,00   4,00   Ο δείκτης προστέθηκε στο πλαίσιο της 2ης 

Αναθεώρησης του ΕΠ. Εντάχθηκαν 4 πράξεις το 2017 οι 
οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. 

F 08705 Δράσεις πρόληψης και 
αντιμετώπισης κινδύνων από 

κατολισθητικά φαινόμενα 

Αριθμός Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00   0,00   Ο δείκτης προστέθηκε στο πλαίσιο της 2ης 
Αναθεώρησης του ΕΠ. Εντάχθηκε 1 πράξη το 2017 οι 

οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

S 08705 Δράσεις πρόληψης και 

αντιμετώπισης κινδύνων από 
κατολισθητικά φαινόμενα 

Αριθμός Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,00   1,00   Ο δείκτης προστέθηκε στο πλαίσιο της 2ης 

Αναθεώρησης του ΕΠ. Εντάχθηκε 1 πράξη το 2017 οι 
οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

F 08711 Έκταση προστατευόμενης περιοχής 

από έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας 

Στρέμματα Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

89.000,00   0,00   Το 2019 εντάχθηκαν άλλες 5 πράξεις από την 

πρόσκληση "Έργα κατασκευής, αντικατάστασης, 

βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων 

υδάτων" που συμβάλουν στον δείκτη. 

S 08711 Έκταση προστατευόμενης περιοχής 
από έργα αντιπλημμυρικής 

προστασίας 

Στρέμματα Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

89.000,00   5.330,00   Το 2019 εντάχθηκαν άλλες 5 πράξεις από την 

πρόσκληση "Έργα κατασκευής, αντικατάστασης, 

βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων 

υδάτων" που συμβάλουν στον δείκτη. 
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(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή 

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα 

0,00   0,00   0,00   

S CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα 

3.141,00   0,00   0,00   

F 08704 Συστήματα αξιολόγησης και παραγωγής πληροφοριών για τις επιπτώσεις από την 

κλιματική αλλαγή 

0,00   0,00   0,00   

S 08704 Συστήματα αξιολόγησης και παραγωγής πληροφοριών για τις επιπτώσεις από την 

κλιματική αλλαγή 

4,00   4,00   0,00   

F 08705 Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα 0,00   0,00   0,00   

S 08705 Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα 1,00   1,00   0,00   

F 08711 Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 0,00   0,00   0,00   

S 08711 Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 2.465,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

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

F 08704 Συστήματα αξιολόγησης και παραγωγής πληροφοριών για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή 0,00   0,00   

S 08704 Συστήματα αξιολόγησης και παραγωγής πληροφοριών για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή 0,00   0,00   

F 08705 Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα 0,00   0,00   

S 08705 Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα 0,00   0,00   

F 08711 Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 0,00   0,00   

S 08711 Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 

διαχείρισης των καταστροφών 

Ειδικός στόχος 5.2.1 - Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1616 ΈΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ 

ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ 

km2 Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

939,00 2014 850,00   Δεν υπάρχει μεταβολή στην τιμή του δείκτη 
καθώς δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα για την 

υλοποίηση παρεμβάσεων και τα αποτελέσματα 

αυτών. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 

Ποιοτικά 
2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 

Τ1616 ΈΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ 

        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 

Σύνολο 
2014 

Ποιοτικά 

Τ1616 ΈΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 

2007/60/ΕΚ 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

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

 

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

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 6b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός 

που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 

Άτομα Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

14.130,00   14.332,00   Έχουν ενταχθεί και ολοκληρωθεί 4 πράξεις που αφορούν την 

δράση "Επενδύσεις στη διαχείριση υδάτινων πόρων (πόσιμο 

νερό)". 

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός 

που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 

Άτομα Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

14.130,00   14.494,00   Έχουν ενταχθεί και ολοκληρωθεί 4 πράξεις που αφορούν την 

δράση "Επενδύσεις στη διαχείριση υδάτινων πόρων (πόσιμο 

νερό)". 

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 
Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

57.125,00   0,00   Το 2019 εντάχθηκαν άλλες 2 πράξεις που αφορούν την 

πρόσκληση "Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών 

Γ προτεραιότητας", ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη καμία 

από τις συνολικά 8 ενταγμένες πράξεις. 

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 

Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

Ισοδύναμο 

πληθυσμού 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

57.125,00   61.757,00   Το 2019 εντάχθηκαν άλλες 2 πράξεις που αφορούν την 

πρόσκληση "Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών 

Γ προτεραιότητας", ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη καμία 

από τις συνολικά 8 ενταγμένες πράξεις. 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης 

11.544,00   1.394,00   0,00   

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης 

14.494,00   14.494,00   14.494,00   

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

0,00   0,00   0,00   

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

53.325,00   53.325,00   53.325,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 4.194,00   0,00   

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

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 5.195,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

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

Ειδικός στόχος 6.2.1 - Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδατικών πόρων 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1661 Υδατικά συστήματα με καλή 

κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις 

κατηγορίες (οικολογική, χημική, 
ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 

% Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

80,00 2014 75,00   Ο δείκτης προστέθηκε στην 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. 

H τιμή του δείκτη το 2017 προκύπτει από την "1η Αναθεώρηση του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Ηπείρου", σύμφωνα με την με αριθμ. Ε.Γ. οικ. 907/21-12-17 

(ΦΕΚ 4664/Β/29-12-2017) απόφαση έγκρισης από την Εθνική Επιτροπή 

Υδάτων. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 

Ποιοτικά 
2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 

Τ1661 Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, 

χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 

  75,00      

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1661 Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ   
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

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

 

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

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 6c 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 

αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 

επισκεπτών 

Επισκέψεις/έτος Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

10.000,00   0,00   Έχουν ενταχθεί 5 πράξεις που συμβάλουν 

στον δείκτη αλλά δεν ολοκληρώθηκε 

ακόμη καμία. 

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 

αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Επισκέψεις/έτος Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

10.000,00   10.800,00   Έχουν ενταχθεί 5 πράξεις που συμβάλουν 

στον δείκτη αλλά δεν ολοκληρώθηκε 
ακόμη καμία. 

F SO006 Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτισμικής 

κληρονομιάς 

Αριθμός Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

9,00   0,00   Ο δείκτης προστέθηκε στην 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ. Εντάχθηκε το 2017 

1 πράξη που συμβάλει στον δείκτη αλλά 
δεν ολοκληρώθηκε ακόμη. 

S SO006 Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτισμικής 

κληρονομιάς 

Αριθμός Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

9,00   9,00   Ο δείκτης προστέθηκε στην 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ. Εντάχθηκε το 2017 

1 πράξη που συμβάλει στον δείκτη αλλά 

δεν ολοκληρώθηκε ακόμη. 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

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

0,00   0,00   0,00   

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

τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

10.800,00   10.800,00   6.700,00   

F SO006 Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς 0,00   0,00   0,00   

S SO006 Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς 9,00   9,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

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

0,00   0,00   

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής 0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

F SO006 Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς 0,00   0,00   

S SO006 Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

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

Ειδικός στόχος 6.3.1 - Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφερειακή οικονομία 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή στόχος 
(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1662 Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και 

αλλοδαπών) σε καταλύματα 

ξενοδοχειακού τύπου και 

κάμπινγκ 

αριθμός Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

994.770,00 2014 1.297.949,00   Τα στοιχεία προκύπτουν από το Δελτίο Τύπου: Αφίξεις και 

διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ 

(οριστικά στοιχεία) της ΕΛΣΤΑΤ. Η πιο πρόσφατη τιμή του δείκτη 

αφορά το 2018, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στις 30/7/2019. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

Τ1662 Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και αλλοδαπών) σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου 
και κάμπινγκ 

1.224.913,00  1.153.945,00  1.002.859,00  943.076,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1662 Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και αλλοδαπών) σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ 994.770,00  
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου 

Natura 2000, και των πράσινων υποδομών 

 

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

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 6d 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: 

Επιφάνεια οικοτόπων που 

λαμβάνουν ενίσχυση για να 
αποκτήσουν καλύτερο 

καθεστώς διατήρησης 

Εκτάρια Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

92.000,00   0,00   Το 2018 εντάχθηκαν 5 πράξεις που συμβάλουν στον δείκτη αλλά δεν 

ολοκληρώθηκε καμία. Κάθε πράξη αφορά διαφορετική περιοχή με 

δικαιούχο τον αντίστοιχο Φορέα Διαχείρισης ως εκ τούτου κάθε 
περιοχή προσμετράται μόνο μία φορά. Η μείωση αφορά σε 

τροποποίηση της πράξης "Δράσεις διαχείρισης και ανάδειξης των 

προστατευόμενων περιοχών Αχέροντα και Καλαμά". 

S CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: 

Επιφάνεια οικοτόπων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να 

αποκτήσουν καλύτερο 

καθεστώς διατήρησης 

Εκτάρια Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

92.000,00   102.883,50   Το 2018 εντάχθηκαν 5 πράξεις που συμβάλουν στον δείκτη αλλά δεν 

ολοκληρώθηκε καμία. Κάθε πράξη αφορά διαφορετική περιοχή με 
δικαιούχο τον αντίστοιχο Φορέα Διαχείρισης ως εκ τούτου κάθε 

περιοχή προσμετράται μόνο μία φορά. Η μείωση αφορά σε 

τροποποίηση της πράξης "Δράσεις διαχείρισης και ανάδειξης των 

προστατευόμενων περιοχών Αχέροντα και Καλαμά". 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

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

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης 

0,00   0,00   0,00   

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

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης 

105.543,50   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 

Σύνολο 

2015 

Άνδρες 

2015 

Γυναίκες 

2014 

Σύνολο 

2014 

Άνδρες 

2014 

Γυναίκες 

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

διατήρησης 

0,00   0,00   

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

0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου 

Natura 2000, και των πράσινων υποδομών 

Ειδικός στόχος 6.4.1 - Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

T1663 Ποσοστό Προστατευόμενων 
Περιοχών (σύνολο περιοχών 

NATURA 2000) με Εργαλεία 

Διαχείρισης 

% Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

62,69 2014 100,00   Δεν υπάρχει μεταβολή στην τιμή του δείκτη. H τιμή βάσης προκύπτει από το πλαίσιο 
δράσεων προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 

2014-2020, το οποίο εκπονήθηκε τον Δεκ 2014. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της 

Οδηγίας 92/43/ΕΕ απαιτείται ανά 2ετία αξιολόγηση και επικαιροποίηση. Σύμφωνα με 
την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ - Τομέα Περιβάλλοντος έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την 

εκπόνηση της επικαιροποίηση του πλαισίου (PAF). 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 

Ποιοτικά 
2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 

T1663 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με 

Εργαλεία Διαχείρισης 

        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

T1663 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

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

περιορισμό του θορύβου 

 

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

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 6e 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO38 Αστική ανάπτυξη: 

Δημιουργία ή ανάπλαση 
υπαίθριων χώρων σε 

αστικές περιοχές 

Τετραγωνικά 

μέτρα 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

59.860,00   8.407,30   Το 2015 εντάχθηκε 1 πράξη η οποία και έχει ολοκληρωθεί. 

Επιπρόσθετα το 2019 εντάχθηκαν άλλες 6 πράξεις αστικών 
αναπλάσεων που αφορούν τόσο την ΒΑΑ όσο και από τους 

υπόλοιπους αστικούς Δήμους. 

S CO38 Αστική ανάπτυξη: 
Δημιουργία ή ανάπλαση 

υπαίθριων χώρων σε 

αστικές περιοχές 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

59.860,00   98.766,00   Το 2015 εντάχθηκε 1 πράξη η οποία και έχει ολοκληρωθεί. 
Επιπρόσθετα το 2019 εντάχθηκαν άλλες 6 πράξεις αστικών 

αναπλάσεων που αφορούν τόσο την ΒΑΑ όσο και από τους 

υπόλοιπους αστικούς Δήμους. 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές 

περιοχές 

8.407,30   8.407,30   8.407,30   

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

8.407,30   8.407,30   8.407,30   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

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

S CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές 8.407,30   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

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

περιορισμό του θορύβου 

Ειδικός στόχος 6.5.1 - Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος των αστικών περιοχών 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 
(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1620 Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια 

συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 

που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης 

Αριθμός 

ημερών κατ 

έτος 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

33,00 2014 35,00 40,00  Τα στοιχεία του δείκτη διατίθενται από την Δ/νση 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου και καταγράφονται από τον σταθμό μέτρησης 
ατμοσφαιρικών ρύπων. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

Τ1620 Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 
που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης 

34,00  17,00  24,00  62,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1620 Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης 33,00  
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Άξονας προτεραιότητας 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

πολυτροπικών κόμβων 

 

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

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 3 / 7b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

νέων οδών 

χλμ. Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

11,60   0,00   Στον δείκτη συμβάλουν οι πράξεις "Οδός σύνδεσης του Α/Κ 

Τερόβου της Ιόνιας οδού με τη 2η Επαρχιακή οδό Ιωαννίνων - 

Γέφυρα Πλάκας" και "Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης 

Ιωαννίνων" οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

S CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

νέων οδών 

χλμ. Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

11,60   10,46   Στον δείκτη συμβάλουν οι πράξεις "Οδός σύνδεσης του Α/Κ 

Τερόβου της Ιόνιας οδού με τη 2η Επαρχιακή οδό Ιωαννίνων - 

Γέφυρα Πλάκας" και "Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης 

Ιωαννίνων" οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων οδών 

χλμ. Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

12,50   0,00   Στον δείκτη συμβάλουν οι πράξεις "Οδός Σταύρου Νιάρχου" 

και "Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων" οι 

οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων οδών 

χλμ. Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

12,50   8,20   Στον δείκτη συμβάλουν οι πράξεις "Οδός Σταύρου Νιάρχου" 

και "Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων" οι 

οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

F SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 

ασφάλειας των μεταφορών 

αριθμός Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6,00   0,00   Ο δείκτης προστέθηκε στην 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Έχει 

ενταχθεί το 2017 1 πράξη που συμβάλει στον δείκτη αλλά δεν 

έχει ολοκληρωθεί. 

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των μεταφορών 

αριθμός Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6,00   1,00   Ο δείκτης προστέθηκε στην 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Έχει 
ενταχθεί  το 2017 1 πράξη που συμβάλει στον δείκτη αλλά δεν 

έχει ολοκληρωθεί. 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών 0,00   0,00   0,00   

S CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών 9,80   9,80   9,80   

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών 

0,00   0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών 

4,50   0,00   0,00   

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

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 1,00   1,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών 0,00   0,00   

S CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών 0,00   0,00   

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 0,00   0,00   

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών 0,00   0,00   

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

S SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

πολυτροπικών κόμβων 

Ειδικός στόχος 7.2.1 - Βελτίωση της προσβασιμότητας σε  αστικά κέντρα και σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1667 Χρονοαπόσταση λεπτά Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

60,00 2014 26,50   Δεν υπάρχει αλλαγή στην τιμή καθώς δεν ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις 

στους ενταγμένους οδικούς άξονες. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικά 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικά 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικά 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 

Τ1667 Χρονοαπόσταση         

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1667 Χρονοαπόσταση   
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Άξονας προτεραιότητας 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

πολυτροπικών κόμβων 

Ειδικός στόχος 7.2.2 - Βελτίωση οδικής ασφάλειας για τη μείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1624 Επικινδυνότητα Οδικού 
Δικτύου (τροχαία 

ατυχήματα με σωματικές 

βλάβες/ έτος) 

ΑΡΙΘΜΟΣ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

128,00 2013 100,00   Τα στοιχεία διατίθενται από την ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/el/statistics/-
/publication/SDT04/-). Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το 2019 

αφορούν το έτος 2017.  

Διορθώθηκαν οι τιμές των ετών 2014-2016 καθώς τα στοιχεία των προηγούμενων ΕΕΥ 
είχαν διατεθεί από την Ελληνική Αστυνομία για την Γ.Π.Α.Δ. Ηπείρου και δημοσιεύονταν 

στην ιστοσελίδα http://www.astynomia.gr. Τα στοιχεία που διατίθενται πλέον είναι σε 

εθνικό επίπεδο και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για την μέτρηση του δείκτη. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

Τ1624 Επικινδυνότητα Οδικού Δικτύου (τροχαία ατυχήματα με σωματικές βλάβες/ 

έτος) 

  119,00  140,00  136,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1624 Επικινδυνότητα Οδικού Δικτύου (τροχαία ατυχήματα με σωματικές βλάβες/ έτος) 157,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

4 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 

αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα 

και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας 

 

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

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 4 / 9a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

σύνολο 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F SO031 Δυναμικότητα κοινωνικών 

υποδομών που ενισχύονται 

φυσικά 

πρόσωπα 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

89,00   44,00   Ο δείκτης προστέθηκε στο πλαίσιο της 2ης Αναθεώρησης του 

ΕΠ. Έχουν ενταχθεί 2 πράξεις (1 το 2016 και 1 το 2018) και 
ολοκληρώθηκε μία από αυτές. 

S SO031 Δυναμικότητα κοινωνικών 

υποδομών που ενισχύονται 

φυσικά 

πρόσωπα 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

89,00   82,00   Ο δείκτης προστέθηκε στο πλαίσιο της 2ης Αναθεώρησης του 

ΕΠ. Έχουν ενταχθεί 2 πράξεις (1 το 2016 και 1 το 2018) και 
ολοκληρώθηκε μία από αυτές. 

F T1664 Αριθμός υποστηριζόμενων 

δομών 

αριθμός Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

13,00   13,00   Ο δείκτης προστέθηκε στο πλαίσιο της 2ης Αναθεώρησης του 

ΕΠ. Εντάχθηκαν το 2017 10 πράξεις που συμβάλουν στον 
δείκτη. Ολοκληρώθηκαν 9 πράξεις το 2017 και 4 πράξεις το 

2018. 

S T1664 Αριθμός υποστηριζόμενων 

δομών 

αριθμός Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

13,00   13,00   Ο δείκτης προστέθηκε στο πλαίσιο της 2ης Αναθεώρησης του 

ΕΠ. Εντάχθηκαν το 2017 10 πράξεις που συμβάλουν στον 

δείκτη. Ολοκληρώθηκαν 9 πράξεις το 2017 και 4 πράξεις το 

2018. 

F Τ1626 Μονάδες υγείας που 
βελτιώνονται 

ΑΡΙΘΜΟΣ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5,00   1,00   Έχουν ενταχθεί 4 πράξεις που συμβάλουν στον δείκτη και έχει 
ολοκληρωθεί η υλοποίηση μίας πράξης. 

S Τ1626 Μονάδες υγείας που 

βελτιώνονται 

ΑΡΙΘΜΟΣ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

5,00   4,00   Έχουν ενταχθεί 4 πράξεις που συμβάλουν στον δείκτη και έχει 

ολοκληρωθεί η υλοποίηση μίας πράξης. 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Άνδρες 2018 Γυναίκες 2017 Σύνολο 2017 Άνδρες 2017 Γυναίκες 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 

F SO031 Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται 0,00   0,00   0,00   

S SO031 Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται 82,00   38,00   38,00   

F T1664 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 13,00   9,00   0,00   

S T1664 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 13,00   13,00   0,00   

F Τ1626 Μονάδες υγείας που βελτιώνονται 1,00   1,00   1,00   

S Τ1626 Μονάδες υγείας που βελτιώνονται 4,00   4,00   4,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F SO031 Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται 0,00   0,00   

S SO031 Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται 0,00   0,00   

F T1664 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 0,00   0,00   

S T1664 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 0,00   0,00   

F Τ1626 Μονάδες υγείας που βελτιώνονται 0,00   0,00   

S Τ1626 Μονάδες υγείας που βελτιώνονται 0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

4 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 

αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα 

και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας 

Ειδικός στόχος 9.1.1 - Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1649 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ) 

Αριθμός 
Επισκέψεων 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

951.311,00 2013 1.008.390,00   Στοιχεία 2015 που δημοσιεύτηκαν το 2017 στο bi 
health της ιστοσελίδας www.moh.gov.gr  και το 2017 

μας κοινοποιήθηκαν από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Υγείας. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 

Ποιοτικά 
2017 

Σύνολο 
2017 

Ποιοτικά 
2016 

Σύνολο 
2016 

Ποιοτικά 
2015 

Σύνολο 
2015 

Ποιοτικά 

Τ1649 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ) 

  1.277.157,00    1.237.177,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1649 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ)   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

4 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 

αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα 

και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας 

Ειδικός στόχος 9.1.2 - Κάλυψη των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών πρόνοιας, στέγασης και σίτισης των ευπαθών ομάδων 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 
(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1665 Αριθμός δομών που ενισχύονται για να 

προσφέρουν βελτιωμένες /διευρυμένες 

υπηρεσίες 

αριθμός Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 2014 16,00 15,00  Ο δείκτης προστέθηκε στην 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. 

Λειτουργούν 8 νέες δομές από το 2017 και 5 επιπλέον από το 

2018 που αφορούν δομές παροχής βασικών αγαθών. 
Επιπρόσθετα λειτουργούν τα 2 ΚΔΗΦ. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

Τ1665 Αριθμός δομών που ενισχύονται για να προσφέρουν βελτιωμένες /διευρυμένες 
υπηρεσίες 

13,00  8,00      

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1665 Αριθμός δομών που ενισχύονται για να προσφέρουν βελτιωμένες /διευρυμένες υπηρεσίες   
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9b - Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών 

 

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

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 4 / 9b 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος (2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F Τ1628 Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες 

συνθήκες διαβίωσης 

ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

450,00   0,00   Δεν υλοποιήθηκε καμία 

δράση 

S Τ1628 Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες 

συνθήκες διαβίωσης 

ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

450,00   0,00   Δεν υλοποιήθηκε καμία 

δράση 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Άνδρες 2018 Γυναίκες 2017 Σύνολο 2017 Άνδρες 2017 Γυναίκες 2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες 

F Τ1628 Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης 0,00   0,00   0,00   

S Τ1628 Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης 0,00   0,00   0,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F Τ1628 Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης 0,00   0,00   

S Τ1628 Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9b - Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών 

Ειδικός στόχος 9.2.1 - Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία περιφέρειας Τιμή 

βάσης 
Έτος 
βάσης 

Τιμή στόχος 
(2023) 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1666 Αριθμός χώρων που κατασκευάστηκαν βασικές υποδομές για 

τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 2014 5,00   Ο δείκτης προστέθηκε στην 2η 

Αναθεώρηση του ΕΠ. 

Δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί η 

αντίστοιχη δράση. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

Τ1666 Αριθμός χώρων που κατασκευάστηκαν βασικές υποδομές για τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης 

        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1666 Αριθμός χώρων που κατασκευάστηκαν βασικές υποδομές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης   
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη 

υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης 

 

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

επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 4 / 10a 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: 

Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 

Άτομα Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

47.000,00   130,00   Έχουν ενταχθεί 7 πράξεις που 

συμβάλουν στον δείκτη και έχει 

ολοκληρωθεί 1 πράξη. 

S CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 

Άτομα Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

47.000,00   57.910,00   Έχουν ενταχθεί 7 πράξεις που 
συμβάλουν στον δείκτη και έχει 

ολοκληρωθεί 1 πράξη. 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή εκπαίδευσης 

130,00   130,00   130,00   

S CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή εκπαίδευσης 

57.320,00   21.120,00   130,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 0,00   0,00   

S CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη 

υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης 

Ειδικός στόχος 10.1 - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση 

 

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

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή 

στόχος 

(2023) 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικά 

Παρατηρήσεις 

Τ1631 Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-24 
ετών που έχει ολοκληρώσει µόνο τον 

κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

ΠΟΣΟΣΤΟ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

10,60 2013 9,70   Σύμφωνα με την αναφορά της ΕΛΣΤΑΤ (κατά την απογραφή πληθυσμού 
2011) 10,8%, του πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών της Περιφέρειας Ηπείρου, 

είχε ανώτερο ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης, τριτάξιο Γυμνάσιο. 

Επικαιροποιημένα στοιχεία θα προκύψουν από την νέα απογραφή της 
ΕΛΣΤΑΤ. 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικά 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικά 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικά 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικά 

Τ1631 Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει µόνο τον κατώτερο κύκλο 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

        

 
Αναγνωριστικό Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικά 

Τ1631 Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει µόνο τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   

 



 

EL 63  EL 

 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της 

υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). 

Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για 

άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 8i 
 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αριθμός 33,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της 

υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2019 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της 

υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 8i 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
167,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της 

υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

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

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). 

Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για 

άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 8v 
 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

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

 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης για 

τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης για τιμή 

βάσης και στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2019 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11306 Αριθμός ΜΜΕ που εφάρμοσαν επιτυχώς τα 

έργα/παρεμβάσεις/επιχειρηματικά σχέδια 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός (Αριθμός)   Αριθμός 139,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11306 Αριθμός ΜΜΕ που εφάρμοσαν επιτυχώς τα έργα/παρεμβάσεις/επιχειρηματικά σχέδια Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11306 Αριθμός ΜΜΕ που εφάρμοσαν επιτυχώς τα έργα/παρεμβάσεις/επιχειρηματικά σχέδια Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11306 Αριθμός ΜΜΕ που εφάρμοσαν επιτυχώς τα έργα/παρεμβάσεις/επιχειρηματικά σχέδια Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

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

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 8v 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
51,00   0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   
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CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

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

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). 

Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για 

άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9i 
 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      37,00 0,00 37,00    0,00 5,00 

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      223,00 0,00 223,00    0,00 24,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      676,00 0,00 676,00    0,00 226,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      200,00 0,00 200,00    0,00 46,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      815,00 0,00 815,00    0,00 398,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      134,00 0,00 134,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      91,00 0,00 91,00    0,00 39,00 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 15,00 0,00 5,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 15,00 0,00 29,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 183,00 0,00 158,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 23,00 0,00 51,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 271,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 28,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης 

 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2019 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που 

δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη 

θέση 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 

(Αριθμός) 

  Αριθμός 2.977,00   1,19   3.536,00 8,00 3.528,00 1.065,00 4,00 1.061,00  

10903 Άνεργοι ωφελούμενοι  από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 

(αριθμός) 

  Αριθμός 62,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.471,00 4,00 2.467,00 921,00 2,00 919,00  1.550,00 2,00 1.548,00 797,00 2,00 795,00  

10903 Άνεργοι ωφελούμενοι  από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

753,00 0,00 753,00 751,00 0,00 751,00  2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00  

10903 Άνεργοι ωφελούμενοι  από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

10903 Άνεργοι ωφελούμενοι  από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9i 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   5.228,00 4,00 5.224,00    1.103,00 0,00 1.103,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2.257,00 2,00 2.255,00    361,00 0,00 361,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   105,00 0,00 105,00    10,00 0,00 10,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   74,00 0,00 74,00    5,00 0,00 5,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   4.067,00 10,00 4.057,00    930,00 2,00 928,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   176,00 0,00 176,00    34,00 0,00 34,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   8,00 0,00 8,00    2,00 0,00 2,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

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

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   941,00 3,00 938,00    206,00 1,00 205,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   5.406,00 11,00 5.395,00    1.127,00 1,00 1.126,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   3.030,00 0,00 3.030,00    704,00 0,00 704,00 

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

περιφέρειες 
   1.051,00 2,00 1.049,00    227,00 0,00 227,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   48,00 0,00 48,00    8,00 0,00 8,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   378,00 0,00 378,00    111,00 0,00 111,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

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

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   8.513,00 14,00 8.499,00    1.884,00 2,00 1.882,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   5,00      1,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     9.400,00      2.043,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1.186,00 0,00 1.186,00 1.159,00 2,00 1.157,00 1.083,00 1,00 1.082,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 431,00 0,00 431,00 518,00 1,00 517,00 537,00 0,00 537,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 18,00 0,00 18,00 26,00 0,00 26,00 20,00 0,00 20,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 14,00 0,00 14,00 20,00 0,00 20,00 15,00 0,00 15,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 958,00 5,00 953,00 875,00 1,00 874,00 686,00 2,00 684,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 31,00 0,00 31,00 40,00 0,00 40,00 41,00 0,00 41,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,00 0,00 2,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 249,00 2,00 247,00 186,00 0,00 186,00 168,00 0,00 168,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1.209,00 3,00 1.206,00 1.186,00 3,00 1.183,00 1.074,00 3,00 1.071,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 692,00 0,00 692,00 685,00 0,00 685,00 546,00 0,00 546,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 249,00 1,00 248,00 227,00 1,00 226,00 183,00 0,00 183,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 7,00 0,00 7,00 12,00 0,00 12,00 11,00 0,00 11,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 120,00 0,00 120,00 61,00 0,00 61,00 29,00 0,00 29,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1.980,00 5,00 1.975,00 1.837,00 3,00 1.834,00 1.614,00 3,00 1.611,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   
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CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1,00   1,00   1,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  2.162,00   2.060,00   1.789,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 697,00 1,00 696,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 410,00 1,00 409,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 618,00 0,00 618,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 132,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 810,00 1,00 809,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 403,00 0,00 403,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 57,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1.198,00 1,00 1.197,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  1.346,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 5.375,00 75,00 5.300,00 9.400,00 14,00 9.386,00 1,75 0,19 1,77 2.043,00 2,00 2.041,00 

10902 Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 1.184,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 2.162,00 5,00 2.157,00 2.060,00 3,00 2.057,00 1.789,00 3,00 1.786,00 1.346,00 1,00 1.345,00 0,00 0,00 0,00 

10902 Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). 

Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για 

άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9ii 
 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2019 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός 

(Αριθμός) 

  Αριθμός 11,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11105 Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) που 
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που 

αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 
(Αριθμός) 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

11105 Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

11105 Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

11105 Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9ii 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   
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CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 11,00   10,00 0,00 0,00 0,91   1,00 0,00 0,00 

05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 8.070,00   15.983,00 8.521,00 7.462,00 1,98   7.972,00 4.043,00 3.929,00 

Τ1634 Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (ΡΟΜΑ Ή αιτούντες άσυλο Ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 10,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 6.329,00 3.409,00 2.920,00 1.682,00 1.069,00 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ1634 Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (ΡΟΜΑ Ή αιτούντες άσυλο Ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

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

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). 

Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για 

άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9iii 
 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      20,00 1,00 19,00    0,00 2,00 

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      14,00 1,00 13,00    0,00 2,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      18,00 2,00 16,00    0,00 1,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      23,00 0,00 23,00    0,00 13,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      3,00 0,00 3,00    0,00 2,00 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 1,00 0,00 2,00 1,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 7,00 0,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 8,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

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

 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2019 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός 

(Αριθμός) 

  Αριθμός 7,00   0,57   4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που 
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 
(Αριθμός) 

  Αριθμός 221,00   0,42   93,00 8,00 85,00 16,00 2,00 14,00  

11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές 

ΑΜΕΑ 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αναλογία 

(ποσοστό) 

  Αναλογία 7,00%   21,71   1,52% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

77,00 6,00 71,00 24,00 1,00 23,00  53,00 5,00 48,00 14,00 2,00 12,00  

11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,98% % % 6,63% 0,00% 0,00%  0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

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 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

39,00 3,00 36,00 39,00 3,00 36,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

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

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9iii 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   135,00 7,00 128,00    19,00 0,00 19,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   45,00 0,00 45,00    9,00 0,00 9,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   62,00 4,00 58,00    4,00 0,00 4,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   60,00 3,00 57,00    4,00 0,00 4,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   79,00 6,00 73,00    10,00 0,00 10,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   3,00 0,00 3,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   48,00 7,00 41,00    7,00 0,00 7,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   31,00 2,00 29,00    5,00 0,00 5,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   104,00 5,00 99,00    12,00 0,00 12,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   124,00 4,00 120,00    15,00 0,00 15,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   42,00 8,00 34,00    4,00 0,00 4,00 

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

περιφέρειες 
   46,00 0,00 46,00    10,00 0,00 10,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   31,00 1,00 30,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   21,00 0,00 21,00    4,00 0,00 4,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   235,00 15,00 220,00    27,00 0,00 27,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   5,00      1,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     276,00      33,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 27,00 2,00 25,00 39,00 2,00 37,00 31,00 2,00 29,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 12,00 0,00 12,00 6,00 0,00 6,00 9,00 0,00 9,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 12,00 1,00 11,00 15,00 1,00 14,00 14,00 0,00 14,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 12,00 1,00 11,00 14,00 1,00 13,00 14,00 0,00 14,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 15,00 2,00 13,00 21,00 1,00 20,00 12,00 2,00 10,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 13,00 3,00 10,00 14,00 2,00 12,00 5,00 1,00 4,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 7,00 1,00 6,00 9,00 1,00 8,00 3,00 0,00 3,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 23,00 2,00 21,00 28,00 1,00 27,00 22,00 1,00 21,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 23,00 1,00 22,00 31,00 1,00 30,00 27,00 0,00 27,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 7,00 2,00 5,00 13,00 2,00 11,00 8,00 3,00 5,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 12,00 0,00 12,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 3,00 0,00 3,00 5,00 0,00 5,00 3,00 0,00 3,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 46,00 4,00 42,00 65,00 4,00 61,00 48,00 4,00 44,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1,00   1,00   1,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   
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CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  54,00   75,00   57,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 19,00 1,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 17,00 2,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 16,00 1,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 21,00 1,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 9,00 1,00 8,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 19,00 1,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 28,00 2,00 26,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 10,00 1,00 9,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 31,00 1,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 49,00 3,00 46,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  57,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

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

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 7,00   6,00 0,00 0,00 0,86   0,00 0,00 0,00 

05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 315,00   1.427,00 44,00 1.383,00 4,53   283,00 5,00 278,00 

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 334,00 34,00 300,00 276,00 17,00 259,00 0,83 0,50 0,86 33,00 0,00 33,00 

11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 39,00   74,00 0,00 0,00 1,90   17,00 0,00 0,00 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 344,00 6,00 338,00 446,00 33,00 413,00 286,00 0,00 286,00 68,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 54,00 5,00 49,00 75,00 4,00 71,00 57,00 4,00 53,00 57,00 4,00 53,00 0,00 0,00 0,00 

11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 17,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). 

Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για 

άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9iv 
 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής Λιγότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

τους περιφέρειες 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα μέτρησης 

για τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2019 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός (Αριθμός)   Αριθμός 25,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των 

Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες 

των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αναλογία 

(Ποσοστό) 

  Αναλογία 35,70%      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις 

συγχρηματοδοτούμενες δομές  στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας στην Περιφέρεια 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αναλογία 

(Ποσοστό) 

  Αναλογία 2,94%      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες  υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο 

των ατόμων που αιτήθηκαν  υπηρεσίες για εξαρτήσεις 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αναλογία 

(Ποσοστό) 

  Αναλογία 31,40%      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται 

από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές  στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες  υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν  υπηρεσίες για εξαρτήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται 

από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές  στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες  υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν  υπηρεσίες για εξαρτήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές  στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες  υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν  υπηρεσίες για εξαρτήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9iv 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
1,00   29,00   29,00   8,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 3,00   9,00   9,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

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

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 25,00   25,00 0,00 0,00 1,00   0,00 0,00 0,00 

05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 2.224,00   5.502,00 3.554,00 1.948,00 2,47   1.732,00 769,00 963,00 

11202 Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 39.270,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 11,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

11204 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 600,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

11205 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 200,00   35,00 28,00 7,00 0,18   35,00 28,00 7,00 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 3,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1.874,00 1.047,00 827,00 1.684,00 1.658,00 26,00 212,00 80,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11202 Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11204 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11205 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

EL 99  EL 

 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). 

Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για 

άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9v 
 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής Λιγότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

EL 100  EL 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

τους περιφέρειες 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 



 

EL 101  EL 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα μέτρησης 

για τον δείκτη 

Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως 

βάση για τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης για 

τιμή βάσης και στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2019 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11303 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη 

της παρέμβασης 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός (Αριθμός)   Αριθμός 29,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11303 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της 

παρέμβασης 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11303 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της 

παρέμβασης 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

11303 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 



 

EL 102  EL 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9v 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

EL 103  EL 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 41,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Αριθμός 1,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). 

Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για 

άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9vi 
 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων 

Μονάδα μέτρησης 

για τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αριθμός 145,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

EL 106  EL 

Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

περιφέρειες 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

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

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 

 

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

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2019 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2016 2015 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9vi 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
375,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   
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CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
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Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια 

 
Άξονας προτεραιότητας 6 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 6 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
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Άξονας προτεραιότητας 6 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 6 

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2019 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται  Αριθμός 5,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

Τ1645 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται.  ΑΡΙΘΜΟΣ 2,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

Τ1646 Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης.  ΑΡΙΘΜΟΣ 1,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

Τ1647 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις.  ΑΡΙΘΜΟΣ 5,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

 
Αναγνωριστικό Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2018 2017 2016 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ1645 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ1646 Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ1647 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, 

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

 
Άξονας προτεραιότητας 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος 

(2023) σύνολο 

Τιμή-στόχος 

(2023) άνδρες 

Τιμή-στόχος 

(2023) γυναίκες 

2019 

Σύνολο 

2019 

Άνδρες 

2019 

Γυναίκες 

Παρατηρήσεις 

F 12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται Αριθμός  4,00   4,00   Ολοκληρώθηκαν 4 συμβάσεις. 

S 12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται Αριθμός  4,00   4,00   Εντάχθηκε 1 πράξη με 4 

υποέργα (συμβάσεις). 

F Τ1650 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της 

διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται. 

ΑΡΙΘΜΟΣ  3,00   4,00   Ολοκληρώθηκαν 4 συμβάσεις. 

S Τ1650 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της 

διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται. 

ΑΡΙΘΜΟΣ  3,00   7,00   Εντάχθηκαν 7 πράξεις. 

F Τ1651 Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης. ΑΡΙΘΜΟΣ  1,00   0,00   Δεν ολοκληρώθηκε καμία 

πράξη 

S Τ1651 Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης. ΑΡΙΘΜΟΣ  1,00   1,00   Εντάχθηκαν 2 πράξεις που 

συμβάλουν στον δείκτη. 

F Τ1652 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, 

αξιολογήσεις. 

ΑΡΙΘΜΟΣ  12,00   5,00   Ολοκληρώθηκαν 5 συμβάσεις. 

S Τ1652 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, 
αξιολογήσεις. 

ΑΡΙΘΜΟΣ  12,00   22,00   Εντάχθηκαν 2 πράξεις με 22 
υποέργα (συμβάσεις). 

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

― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Άνδρες 

2018 

Γυναίκες 

2017 

Σύνολο 

2017 

Άνδρες 

2017 

Γυναίκες 

2016 

Σύνολο 

2016 

Άνδρες 

2016 

Γυναίκες 

F 12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται 4,00   0,00   0,00   

S 12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται 4,00   4,00   4,00   

F Τ1650 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται. 

3,00   0,00   0,00   

S Τ1650 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή 

αναβαθμίζονται. 

5,00   4,00   3,00   

F Τ1651 Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης. 0,00   0,00   0,00   

S Τ1651 Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης. 1,00   1,00   1,00   

F Τ1652 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις. 2,00   0,00   0,00   

S Τ1652 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις. 22,00   22,00   12,00   

 
(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

F 12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται 0,00   0,00   

S 12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται 4,00   0,00   

F Τ1650 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται. 0,00   0,00   

S Τ1650 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται. 0,00   0,00   

F Τ1651 Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης. 0,00   0,00   
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(1) Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες 

S Τ1651 Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης. 1,00   0,00   

F Τ1652 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις. 0,00   0,00   

S Τ1652 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις. 12,00   0,00   
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Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις 

ίδιες επιχειρήσεις 

 

Δείκτης Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την αφαίρεση 

των πολλαπλών μορφών στήριξης 

CO01 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

171 

CO02 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

170 

CO03 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων 

1 

CO04 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

0 
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Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

2019 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2019 Σωρευτικά 

στοιχεία για τους 

άνδρες 

2019 Σωρευτικά 

στοιχεία για τις 

γυναίκες 

2019 Ετήσιο 

σύνολο 

2019 Ετήσιο 

σύνολο ανδρών 

2019 Ετήσιο 

σύνολο γυναικών 

1 O CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

1 O CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά 

ιδρύματα 

Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

1 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.857.019,49      

1 I K245 Αποφάσεις χρηματοδότησης κρατικών ενισχύσεων έρευνας και καινοτομίας αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

46,00      

1 I Κ240 Ενταγμένα έργα κρατικών ενισχύσεων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

170,00      

2 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 

επισκεπτών 

Visits/year ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

2 O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

Population 

equivalent 

ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

2 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

40.874.265,87      

2 I Κ241 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων επεξεργασίας 

λυμάτων 

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

21,00      

2 I Κ242 Ενταγμένα έργα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς φυσικά 

πρόσωπα 

ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5,00      

3 O CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών km ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

3 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4.948.211,67      

3 I Κ243 Ενταγμένα έργα οδοποιίας (ανακατασκευή ή αναβάθμιση) αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00      

4 O CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

130,00      

4 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

22.085.999,49      

4 I Κ244 Ενταγμένα έργα εκπαίδευσης (όλες οι βαθμίδες) αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

8,00      

4 I Κ246 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση πράξεων κοινωνικών 

υποδομών 

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

13,00      

4 O SO031 Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται φυσικά 

πρόσωπα 

ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

44,00      

5 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

22.595.062,23      

5 O 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

41,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

5 O 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

9.676,00 31,00 9.645,00 2.076,00 2,00 2.074,00 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2018 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2017 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

2016 Συνολικά 

σωρευτικά στοιχεία 

Παρατηρήσεις 

1 O CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

1 O CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

1 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.237.481,62 0,00 0,00  

1 I K245 Αποφάσεις χρηματοδότησης κρατικών ενισχύσεων έρευνας και καινοτομίας αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

46,00 0,00 0,00  

1 I Κ240 Ενταγμένα έργα κρατικών ενισχύσεων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

124,00 0,00 0,00  

2 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 

τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

Visits/year ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

2 O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία 

λυμάτων 

Population 

equivalent 

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

2 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

26.903.698,20 15.955.910,79 7.507.967,74  

2 I Κ241 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων επεξεργασίας λυμάτων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

11,00 9,00 8,00  

2 I Κ242 Ενταγμένα έργα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς φυσικά 

πρόσωπα 

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5,00 5,00 3,00  

3 O CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

3 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

552.791,17 0,00 0,00  

3 I Κ243 Ενταγμένα έργα οδοποιίας (ανακατασκευή ή αναβάθμιση) αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00 1,00 1,00  

4 O CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή 

εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

4 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

18.869.665,43 14.124.328,25 12.730.045,71  

4 I Κ244 Ενταγμένα έργα εκπαίδευσης (όλες οι βαθμίδες) αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

8,00 6,00 1,00  

4 I Κ246 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση πράξεων κοινωνικών υποδομών αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

9,00 0,00 0,00  

4 O SO031 Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται φυσικά 

πρόσωπα 

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00  

5 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

16.807.075,68 11.082.730,02 4.126.777,75  

5 O 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

40,00 37,00 13,00  

5 O 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7.600,00 5.384,00 3.249,00  

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2015 Συνολικά σωρευτικά 

στοιχεία 

2014 Συνολικά σωρευτικά 

στοιχεία 

1 O CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 

1 O CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 

1 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 

1 I K245 Αποφάσεις χρηματοδότησης κρατικών ενισχύσεων έρευνας και καινοτομίας αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 

1 I Κ240 Ενταγμένα έργα κρατικών ενισχύσεων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 

2 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

Visits/year ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 

2 O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων Population 

equivalent 

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 

2 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4.178.471,02 0,00 

2 I Κ241 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων επεξεργασίας λυμάτων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00 2,00 

2 I Κ242 Ενταγμένα έργα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς φυσικά πρόσωπα ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2015 Συνολικά σωρευτικά 

στοιχεία 

2014 Συνολικά σωρευτικά 

στοιχεία 

περιφέρειες 

3 O CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 

3 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 

3 I Κ243 Ενταγμένα έργα οδοποιίας (ανακατασκευή ή αναβάθμιση) αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 

4 O CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 

4 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 

4 I Κ244 Ενταγμένα έργα εκπαίδευσης (όλες οι βαθμίδες) αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 

4 I Κ246 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση πράξεων κοινωνικών υποδομών αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 

4 O SO031 Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται φυσικά πρόσωπα ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 

5 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 

5 O 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4,00 0,00 

5 O 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.403,00 0,00 

 
 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ορόσημο για το 

2018 - σύνολο 

Ορόσημο για το 

2018 - άντρες 

Ορόσημο για το 

2018 - γυναίκες 

Τελικός στόχος 

(2023) - σύνολο 

Τελικός στόχος 

(2023) - άντρες 

Τελικός στόχος 

(2023) - γυναίκες 

1 O CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   442,00   

1 O CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά 

ιδρύματα 

Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   30,00   

1 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.967.733   43.763.967,00   

1 I K245 Αποφάσεις χρηματοδότησης κρατικών ενισχύσεων έρευνας και καινοτομίας αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

30      

1 I Κ240 Ενταγμένα έργα κρατικών ενισχύσεων αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

80   0,00   

2 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 

επισκεπτών 

Visits/year ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   10.000,00   

2 O CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

Population 

equivalent 

ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   57.125,00   

2 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

24.407.027   132.221.552,00   

2 I Κ241 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων επεξεργασίας 

λυμάτων 

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5   0,00   

2 I Κ242 Ενταγμένα έργα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς φυσικά 

πρόσωπα 

ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4   0,00   

3 O CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών km ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   12,50   

3 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

13.934.849   69.713.232,00   

3 I Κ243 Ενταγμένα έργα οδοποιίας (ανακατασκευή ή αναβάθμιση) αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4   0,00   
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ορόσημο για το 

2018 - σύνολο 

Ορόσημο για το 

2018 - άντρες 

Ορόσημο για το 

2018 - γυναίκες 

Τελικός στόχος 

(2023) - σύνολο 

Τελικός στόχος 

(2023) - άντρες 

Τελικός στόχος 

(2023) - γυναίκες 

4 O CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   47.000,00   

4 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5.423.518   33.588.229,00   

4 I Κ244 Ενταγμένα έργα εκπαίδευσης (όλες οι βαθμίδες) αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3   0,00   

4 I Κ246 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση πράξεων κοινωνικών υποδομών αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2      

4 O SO031 Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται φυσικά 

πρόσωπα 

ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   89,00   

5 F F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

8.536.261   51.792.120,00   

5 O 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

34   43,00   

5 O 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.248   5.709,00   
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3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος 

 

(όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής [Υπόδειγμα για τη διαβίβαση 

δημοσιονομικών στοιχείων]). 

 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Βάση 

υπολογισμού 

Συνολική 

χρηματοδότηση 

Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 

Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για 

να λάβουν στήριξη 

Ποσοστό των 

συνολικών 

πιστώσεων που 

καλύπτεται με 

επιλεγείσες 

πράξεις 

Δημόσιο επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για 

να λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που 

δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Ποσοστό των 

συνολικών πιστώσεων 

που καλύπτεται από τις 

επιλέξιμες δαπάνες που 

δηλώθηκαν από τους 

δικαιούχους 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 43.763.967,00 80,00% 33.019.657,92 75,45% 33.019.657,92 3.857.019,49 8,81% 221 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 132.221.552,00 80,00% 112.853.998,77 85,35% 112.853.998,77 40.445.646,59 30,59% 58 

3 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 69.713.232,00 80,00% 57.648.737,33 82,69% 57.648.737,33 4.948.211,67 7,10% 4 

4 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 33.588.229,00 80,00% 37.660.293,92 112,12% 37.660.293,92 22.507.656,38 67,01% 23 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 51.792.120,00 80,00% 37.040.556,93 71,52% 37.040.556,93 23.335.417,88 45,06% 61 

6 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 786.274,00 80,00% 710.000,00 90,30% 710.000,00 30.948,01 3,94% 4 

7 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 5.210.908,00 80,00% 5.075.912,32 97,41% 5.075.912,32 2.268.474,61 43,53% 11 

Σύνολο ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 284.497.888,00 80,00% 246.258.600,26 86,56% 246.258.600,26 74.027.008,74 26,02% 317 

Σύνολο ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 52.578.394,00 80,00% 37.750.556,93 71,80% 37.750.556,93 23.366.365,89 44,44% 65 

Γενικό σύνολο    337.076.282,00 80,00% 284.009.157,19 84,26% 284.009.157,19 97.393.374,63 28,89% 382 
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Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής 

[άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013] 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά 

δαπανών 

Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

062 01 07 07 01   24 EL21 11.999.725,58 11.999.725,58 954.081,99 46 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

067 01 07 07 03   24 EL21 8.563.902,96 8.563.902,96 171.837,75 31 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   03 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   04 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   05 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   06 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   07 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   08 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,63 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   09 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,63 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   10 EL21 121.669,10 121.669,10 30.417,27 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   11 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,63 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   12 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   13 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,63 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   14 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,63 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   15 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   16 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,63 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   17 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   19 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,63 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   20 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,64 1 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά 

δαπανών 

Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   21 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   22 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   23 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 04 07 07 03   24 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   03 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   04 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   05 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   06 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   07 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   08 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   09 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   10 EL21 52.143,90 52.143,90 13.035,97 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   11 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   12 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   13 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   14 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   15 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   16 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   17 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,71 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   19 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   20 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 



 

EL 123  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά 

δαπανών 

Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   21 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   22 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   23 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

069 05 07 07 03   24 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

079 01 07 03 02   13 EL21 355.550,00 355.550,00 0,00 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

080 01 01 01 02   13 EL21 475.312,84 475.312,84 0,00 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

080 01 07 07 02   13 EL21 3.157.363,30 3.157.363,30 0,00 17 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 01 07 07 01   24 EL21 1.147.815,24 1.147.815,24 896.111,75 122 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 01 07 07 02   24 EL21 19.988,00 19.988,00 9.988,00 2 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   03 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   04 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   05 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,63 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   06 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   07 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   08 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,63 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   09 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,63 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   10 EL21 121.669,10 121.669,10 30.417,28 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   11 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   12 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   13 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,63 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   14 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,64 1 



 

EL 124  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά 

δαπανών 

Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   15 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   16 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   17 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,63 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   19 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   20 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   21 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,63 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   22 EL21 121.666,54 121.666,54 30.416,63 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   23 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,63 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 04 07 07 03   24 EL21 121.666,55 121.666,55 30.416,64 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   03 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   04 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,71 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   05 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   06 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   07 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   08 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   09 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   10 EL21 52.143,90 52.143,90 13.035,98 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   11 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   12 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,71 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   13 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   14 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 



 

EL 125  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά 

δαπανών 

Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   15 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   16 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   17 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   19 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   20 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   21 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,71 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   22 EL21 52.142,80 52.142,80 13.035,70 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   23 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,71 1 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

082 05 07 07 03   24 EL21 52.142,81 52.142,81 13.035,70 1 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

014 01 07 07 04   22 EL21 4.464.000,00 4.464.000,00 3.389.337,45 1 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

020 01 07 07 06   11 EL21 2.821.423,42 2.821.423,42 1.653.147,94 4 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06   11 EL21 444.389,33 444.389,33 119.141,83 4 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

022 01 07 07 06   11 EL21 60.680.281,32 60.680.281,32 28.168.884,14 8 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

023 01 01 01 06   24 EL21 2.724.175,07 2.724.175,07 0,00 1 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

023 01 01 07 06   22 EL21 1.377.525,63 1.377.525,63 1.344.206,82 1 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

023 01 02 02 04   22 EL21 487.738,59 487.738,59 435.476,65 4 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

023 01 02 07 06   24 EL21 7.932.109,33 7.932.109,33 0,00 5 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

023 01 07 07 04   22 EL21 180.000,00 180.000,00 165.223,80 1 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

043 01 02 02 04   22 EL21 318.757,50 318.757,50 197.229,67 4 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

086 01 07 07 06   22 EL21 492.380,83 492.380,83 0,00 5 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

087 01 07 07 05   22 EL21 18.467.237,01 18.467.237,01 31.021,45 14 



 

EL 126  EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά 

δαπανών 

Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

094 01 02 03 06   23 EL21 667.870,09 667.870,09 242.559,79 1 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

094 01 03 03 06   23 EL21 10.404.753,60 10.404.753,60 4.511.390,85 4 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

094 01 07 07 06   15 EL21 1.391.357,05 1.391.357,05 188.026,20 1 

3 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

031 01 07 07 07   08 EL21 10.916.831,85 10.916.831,85 3.626.575,32 1 

3 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

034 01 01 01 07   08 EL21 45.861.691,29 45.861.691,29 1.321.636,35 2 

3 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

043 01 07 07 07   18 EL21 870.214,19 870.214,19 0,00 1 

4 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

049 01 07 07 10   19 EL21 8.057.902,49 8.057.902,49 5.357.014,69 3 

4 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

050 01 07 07 10   19 EL21 2.958.239,00 2.958.239,00 0,00 1 

4 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

051 01 07 07 10   19 EL21 3.936.885,98 3.936.885,98 0,00 2 

4 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

052 01 07 07 10   19 EL21 1.702.594,81 1.702.594,81 175.329,75 3 

4 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

053 01 07 07 09   20 EL21 17.439.383,67 17.439.383,67 13.642.714,49 4 

4 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

054 01 07 07 09   21 EL21 3.565.287,97 3.565.287,97 3.332.597,45 12 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

109 01 01 07  07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL21 1.582.681,98 1.582.681,98 1.582.626,05 1 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

109 01 02 07  07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL21 1.582.207,27 1.582.207,27 1.582.151,36 1 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

109 01 03 07  07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL21 1.582.207,27 1.582.207,27 1.582.151,35 1 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

109 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL21 3.783.836,11 3.783.836,11 3.752.527,56 1 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

109 01 07 07  07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL21 5.356.932,00 5.356.932,00 4.732.590,88 3 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

110 01 01 07  06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL21 235.440,00 235.440,00 175.925,85 1 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

110 01 02 07  06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL21 1.330.459,99 1.330.459,99 786.994,63 9 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 01 07  06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL21 115.054,01 115.054,01 104.263,23 1 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 02 07  06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL21 115.019,50 115.019,50 104.231,96 1 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά 

δαπανών 

Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που 

επελέγησαν για να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 03 07  06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL21 115.019,50 115.019,50 104.231,96 1 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 07 07  06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

19 EL21 1.102.696,80 1.102.696,80 535.064,41 2 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL21 437.342,71 437.342,71 437.342,71 2 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 07 07  06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL21 3.697.927,00 3.697.927,00 1.614.966,26 6 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 07 07  07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL21 2.046.750,00 2.046.750,00 1.526.248,56 4 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

112 01 01 07  02, 02, 02, 02, 

02, 02, 02, 02  

21 EL21 1.594.929,47 1.594.929,47 1.235.570,16 4 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

112 01 02 07  02, 02, 02, 02, 

02, 02, 02, 02  

21 EL21 4.393.275,30 4.393.275,30 2.937.717,70 15 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

112 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

20 EL21 7.489.331,75 7.489.331,75 540.813,25 8 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

112 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL21 179.446,27 179.446,27 0,00 1 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

114 01 01 06  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL21 150.000,00 150.000,00 0,00 1 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

114 01 03 06  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL21 150.000,00 150.000,00 0,00 2 

6 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL21 52.500,00 52.500,00 0,00 2 

6 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL21 582.500,00 582.500,00 0,00 2 

6 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL21 75.000,00 75.000,00 30.948,01 1 

7 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07    24 EL21 1.025.912,32 1.025.912,32 139.808,03 6 

7 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07    24 EL21 3.150.000,00 3.150.000,00 1.862.396,57 3 

7 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07    24 EL21 900.000,00 900.000,00 266.270,01 2 
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Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης 

 

1 2 3 4 5 6 

Χρήση 

διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης της 

ΕΕ που προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί στο 

πλαίσιο της 

διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης βάσει 

επιλεγμένων πράξεων (σε 

ευρώ) 

Ως ποσοστό της 

στήριξης της ΕΕ για 

τον άξονα 

προτεραιότητας (%) 

(3/στήριξη από την 

ΕΕ του άξονα 

προτεραιότητας * 

100) 

Ποσό της στήριξης της ΕΕ 

που χρησιμοποιείται στο 

πλαίσιο της 

διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης βάσει 

επιλέξιμων δαπανών που 

δηλώνονται από τον 

δικαιούχο στη 

διαχειριστική αρχή (σε 

ευρώ) 

Ως ποσοστό της 

στήριξης της ΕΕ για 

τον άξονα 

προτεραιότητας (%) 

(5/στήριξη από την 

ΕΕ του άξονα 

προτεραιότητας * 

100) 

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

1 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

2 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

3 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

4 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

5 66.815,26 0,17% 0,00  
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του ΕΤΠΑ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΤΠΑ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

6 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο 

του ΕΚΤ, που 

λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

7 0,00  0,00  
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 Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου 

Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ) 

 

Το ποσό των δαπανών που 

προβλέπεται να 

πραγματοποιηθούν εκτός της 

Ένωσης στο πλαίσιο των 

θεματικών στόχων 8 και 10 

βάσει επιλεγμένων πράξεων 

(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης 

(ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο 

πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο 

χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός 

πολυταμειακού προγράμματος(%) 

[1/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και 

εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ 

ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος 

ενός πολυταμειακού προγράμματος*100] 

Επιλέξιμη δαπάνη που 

πραγματοποιείται εκτός 

της Ένωσης και 

δηλώνεται από τον 

δικαιούχο στη 

διαχειριστική αρχή (σε 

ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης 

(ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο 

πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο 

χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός 

πολυταμειακού προγράμματος(%) 

[3/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και 

εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ 

ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος 

ενός πολυταμειακού προγράμματος*100] 

0,00  0,00  
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4.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

 

Σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που κατέστησαν διαθέσιμα 

κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, με αναφορά της ονομασίας και της περιόδου 

αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Εντός του 2019 ολοκληρώθηκε η «Μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας των δομών υποστήριξης 

γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ και στο ΕΠ ΜΔΤ» η οποία ανατέθηκε από την ΕΥΣ ΕΚΤ. 

Αντικείμενο ήταν η αξιολόγηση των δομών υποστήριξης γυναικών, η οποία αφορά στο ενδιάμεσο 

διάστημα λειτουργίας τους κατά την περίοδο (1/12/2015-31/12/2018) με στόχο τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις ωφελούμενες από το δίκτυο των δομών. 

Συμπεράσματα  

Όπως φαίνεται η παρέμβαση συμβάλλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΠΕΠ και του ΕΠ 

«Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020». Αναφορικά με τις ΕπΠρ, διαπιστώνεται άμεση 

συνάφεια των δομών, με τις ΕπΠρ 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της 

ισότητας των ευκαιριών» και 9iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας». Λιγότερο άμεση διαπιστώνεται η συνάφεια με την Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9i: «Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών 

και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης». 

Το δίκτυο φαίνεται να εξυπηρετεί τις ωφελούμενες με ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο, ενώ και 

οι ίδιες δηλώνουν ικανοποιημένες με την πλειοψηφία των υπηρεσιών που λαμβάνουν. Πράγματι, οι 

δράσεις που πραγματοποιεί το δίκτυο και η διεύρυνση της ομάδας στόχου που πραγματοποιείται στην 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο έχουν συμβάλλει στην αποστιγματοποίηση των δομών, και τη 

μετατροπή του από δίκτυο που αφορά αποκλειστικά σε κακοποιημένες γυναίκες, σε δίκτυο υποστήριξης 

κακοποιημένων γυναικών και γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις. Από τα δεδομένα της 

αξιολόγησης προκύπτει ότι οι γυναίκες επιζητούν και πραγματικά λαμβάνουν τις νέες υπηρεσίες του 

δικτύου, όπως αυτή της εργασιακής συμβουλευτικής. Σε αυτό το πλαίσιο είναι προφανές ότι οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση πρέπει να συνεχιστούν και στην επόμενη περίοδο. 

Εκτίμηση της αξιολόγησης είναι ότι αυτή η διάσταση του δικτύου μπορεί να γίνει πιο ορατή στην 

κοινωνία. Άλλωστε, οι ενέργειες δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν εστιάζουν κυρίως στη διάσταση 

της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης, χωρίς να τονίζονται επαρκώς άλλες 

εξίσου σημαντικές διαστάσεις της ισότητας των φύλων, όπως η ένταξη στην αγορά εργασίας, η 

εναρμόνιση επαγγελματικής-οικογενειακής ζωής (work life balance), τα δικαιώματα στο χώρο εργασίας 

κλπ. Πρόκειται δηλαδή για διαστάσεις που μπορούν να ενταχθούν στα αντικείμενα και τις επιδιώξεις του 

δικτύου, οι οποίες δημιουργούν αφενός συνθήκες συνολικής ενδυνάμωσης της γυναίκας και αφετέρου 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις ευρύτερων διεργασιών και αλλαγών στην κοινωνία, που θα διασφαλίζουν 

συνθήκες ισότητας και περιορισμού των διακρίσεων. Επιπρόσθετα, η συμπερίληψη τέτοιων διαστάσεων 

μπορεί να συνεισφέρει ακόμα περισσότερο στην αποστιγματοποίηση του δικτύου, συνεπώς να συμβάλλει 

στην διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την αύξηση των 

επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από τη λειτουργία του. 
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Σε μια συνολική αποτίμηση της ικανοποίησης των γυναικών και αξιολόγησης της συνολικής τους 

εμπειρίας από τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας διαφαίνεται υψηλός βαθμός 

ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, το δίκτυο φαίνεται να αποτελεί για την 

πλειοψηφία των γυναικών ένα χώρο ασφάλειας, υποστήριξης και ενδυνάμωσης. Οι υπηρεσίες που 

έλαβαν, όπως υποστηρίζουν, φαίνεται να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, αφήνοντας 

ωστόσο τα περιθώρια για βελτίωση ορισμένων υπηρεσιών και το μεθοδολογικό εμπλουτισμό κάποιων 

άλλων. Ακόμα παρατηρήθηκε κατά την αξιολόγηση ότι οι περισσότερες γυναίκες είχαν υποστεί βία 

σωματική, ψυχολογική ή/και σεξουαλική, ενώ λιγότερες απευθύνθηκαν στο δίκτυο εξαιτίας των 

πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται. 

Σχετικά με τις πιθανές αστοχίες, προβλήματα και ελλείψεις στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων όπως 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, εντοπίζονται σε επιμέρους παραμέτρους σχετικά με την 

εκπαίδευση/ επιμόρφωση που έλαβαν ή/και συνεχίζουν να λαμβάνουν τα στελέχη των Συμβουλευτικών 

Κέντρων και των Ξενώνων, την εποπτεία καθώς και θέματα που αφορούν στα λειτουργικά εργαλεία, την 

κτιριακή υποδομή και την χωροταξική τοποθεσία της δομής και αναδεικνύονται σε πεδία βελτίωσης του 

δικτύου. Όσον αφορά στις οριζόντιες παρεμβάσεις, σχετικά με τη Γραμμή SOS 15900 διαπιστώνονται 

ζητήματα στελέχωσης λόγω λήψης νόμιμων αδειών του προσωπικού στην τρέχουσα περίοδο, καθώς και ο 

περιορισμός της διεύρυνσης. Παράλληλα η Βάση Δεδομένων που διατηρεί η ΕΕΤΑΑ αξιολογείται σε 

μεγάλο βαθμό ως πρακτική και χρήσιμη από τα στελέχη του δικτύου των δομών, ωστόσο χρήζει 

βελτίωσης σε συγκεκριμένα τμήματα προκειμένου να περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που λαμβάνουν 

χώρα. Σχετικά με τα επιμορφωτικά/ εκπαιδευτικά προγράμματα, αυτά αξιολογούνται θετικά, ωστόσο 

χρήζουν θεματικού εμπλουτισμού και επαναληψιμότητας. Τέλος, οι δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης 

λαμβάνουν θετικό πρόσημο τόσο από τα στελέχη όσο και από τα μέλη ΟΔΕ. 

Όσον αφορά στην αποδοτικότητα της παρέμβασης, συνολικά, στις 31/12/2018 είχε καλύψει περίπου το 

50% του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της (36 δομές συγχρηματοδοτούνται ήδη για δύο χρόνια και η 

χρηματοδότηση τους θα συνεχιστεί για ακόμα δύο χρόνια, ενώ 22 δομές θα συνεχίσουν να 

χρηματοδοτούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών), και έχει ήδη επιτύχει το 76% της 

προβλεπόμενης τιμής στόχου για τον ωφελούμενο πληθυσμό, 81% στα Συμβουλευτικά Κέντρα και 72% 

στους Ξενώνες Φιλοξενίας. Βάσει των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν τεκμαίρεται ότι η 

αποδοτικότητα της παρέμβασης επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την πορεία υλοποίησης του 

φυσικού αντικειμένου και πολύ λιγότερο από την πορεία υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου. Ο 

προϋπολογισμός της παρέμβασης αξιολογείται ως υπερ-επαρκής για την επίτευξη του προβλεπόμενου 

πληθυσμού ωφελούμενων και οι επιθυμητές εκροές επιτυγχάνονται με μικρότερο κόστος σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό. 

Προτάσεις βελτίωσης 

 Διασφάλιση της βιωσιμότητας με αξιοποίηση των προβλεπόμενων αλλαγών του θεσμικού 

πλαισίου και των πολιτικών αλλαγών όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 6. 

 Εφαρμογή των διευρυμένων υπηρεσιών: οι διευρυμένες υπηρεσίες προτείνεται να εφαρμοστούν 

σε όλες τις δομές του δικτύου και να ξεπεραστούν τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις στη 

διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. 

 Πρόσθετες υπηρεσίες σε διαστάσεις: α) αναβάθμιση στην εργασίας-καλύτερες θέσεις εργασίες-

καλύτερες αμοιβές, β) εξισορρόπησης οικογενειακής-εργασιακής ζωής, γ) δικαιωμάτων στο χώρο 

εργασίας 
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 Διεύρυνση ωφελούμενου πληθυσμού: προτείνεται η διερεύνηση της οπτικής του φύλου και η 

θεωρητική της επέκταση, αφενός για την αποτελεσματική υποστήριξη όλων των ομάδων (π.χ. 

υιοθέτηση κοινωνιολογικών και πολιτισμικών προσεγγίσεων για τις προσφύγισσες, μετανάστριες 

και Ρομά) και αφετέρου για την παροχή διευρυμένων υπηρεσιών στην κατεύθυνση μετατροπής 

του δικτύου σε ένα πλήρως συμπεριληπτικό δίκτυο, στο οποίο δεν θα δίδεται έμφαση μόνο στο 

ζήτημα της βίας, αλλά και σε ζητήματα όπως αυτό της απασχόλησης, της εκπαίδευσης κ.ο.κ. 

 Εκπαίδευση/ επιμόρφωση στελεχών του δικτύου: συνιστάται η πραγματοποίηση περισσότερων 

επιμορφωτικών προγραμμάτων και η τακτική τους υλοποίηση. Οι εκπαιδεύσεις, προτείνεται, να 

εστιάζουν σε θεματικές οι οποίες θα καλύπτουν τις νέες και διαρκώς ανακυπτόμενες κοινωνικές 

ανάγκες, όπως για παράδειγμα το προσφυγικό ή/και η εργασιακή συμβουλευτική. Προτείνεται 

επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης, στις εκπαιδευτικές δράσεις, ψηφιακών μέσων 

σύγχρονης ή/και ασύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς και βιωματικών μεθόδων. Τέλος, οι δράσεις 

εκπαίδευσης/επιμόρφωσης, συνιστάται, να εξειδικευθούν σε περιφερειακό επίπεδο και να 

προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε περιφέρειας, καθώς όπως παρατηρείται εντός της μελέτης 

τα ζητήματα διαφοροποιούνται. 

 Διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Γραμμή SOS 15900: αντιμετώπιση του ζητήματος της 

υποστελέχωσης, είτε μέσω προσλήψεων ή/και μετατάξεων καθώς και διευθέτηση της ψυχολογικής 

εποπτείας των στελεχών. Τέλος, όσον αφορά στις λειτουργίες και στις υπηρεσίες της γραμμής, 

προτείνεται να διερευνηθεί περαιτέρω η δυνατότητα περισσότερων δράσεων, όπως π.χ. 

πραγματοποίηση συνεδρίας και ενημέρωση στελεχών για την πορεία της εκάστοτε ωφελούμενης 

στο δίκτυο μέσω της διαδικασίας follow up. 

 Λειτουργική αναβάθμιση της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων: η βελτίωση της λειτουργικότητας 

της βάσης μέσω της δημιουργίας περισσότερων πεδίων και κατηγοριοποιήσεων (π.χ. δράσεις 

δικτύωσης και δράσεις ευαισθητοποίησης) και δημιουργία κοινού τρόπου καταγραφής των 

δεδομένων εντός του δικτύου και επιμόρφωση των στελεχών επ’ αυτού. 

 Εγκαθίδρυση και αξιοποίηση της εσωτερικής αξιολόγησης της ΓΓΙΦ: υλοποίηση και αξιοποίηση 

της δράσης αυτής προκειμένου οι δομές να παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες των 

ωφελούμενων. 

 Ενίσχυση των δράσεων Δικτύωσης: προτείνεται δικτύωση με εργοδοτικούς φορείς και η 

δημιουργία πρωτοκόλλων συνεργασίας με βάση την οπτική του φύλου (η οποία στο πλαίσιο αυτό 

διαφαίνεται ως η πιο κατάλληλη λόγω των ανισοτήτων στους χώρους εργασίας) και όχι την 

εστίαση στην κακοποίηση. Επιπλέον, προτείνεται η ενίσχυση της δικτύωσης μέσω και της 

υλοποίησης κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε επαγγελματίες υγείας (π.χ. μαίες, 

γυναικολόγους, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες νοσοκομείων κλπ.). 

 Ενίσχυση των δράσεων Διάχυσης/ Ευαισθητοποίησης: Προτείνεται η συνέχιση υλοποίησης 

στοχευμένων δράσεων σχετικά με τις πολλαπλές διακρίσεις, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης 

σε φορείς όπως εισαγγελικές αρχές, αστυνομία κλπ., προκειμένου το προσωπικό τους να 

αναγνωρίζει σημάδια κακοποίησης. Επιπλέον προτείνεται η ανάπτυξη δράσεων διάχυσης και 

ευαισθητοποίησης αναφορικά με ζητήματα όπως η απασχόληση, τα δικαιώματα των γυναικών 

στους χώρους εργασίας, καθώς και η εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

 Παροχή ψυχολογικής εποπτείας στελεχών: για την επίτευξη της παροχής αυτής προτείνεται η 

διακριτική μεταβολή της ψυχολογικής εποπτείας και η αντιμετώπιση των προβλημάτων εύρεσης 

εποπτών. 

  

Εντός του 2019 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την «Αξιολόγηση της Λειτουργίας των Τοπικών 

Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Το έργο 
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συμβασιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020 και έχει διάρκεια υλοποίησης  5 μήνες. Η Αξιολόγηση θα 

καλύψει αξιολογητικά ερωτήματα της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας  των υλοποιούμενων 

δράσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. 
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Ονομασία Ταμείο Από τον μήνα Από το έτος Έως τον μήνα Έως το έτος Τύπος αξιολόγησης Θεματικός στόχος Θέμα Πορίσματα 
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6 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται 

 

Άξονας 1 

Για επίσπευση υλοποίησης δράσεων επιχειρηματικότητας ορίστηκαν Ενδιάμεσοι Φορείς η ΔΙΑΠ 

Περιφέρειας για δράσεις ΕπΠρ 1b, 2b, 3a, 3b και 3c με την 746/23-3-2017 απόφαση και η ΕΥΔ 

ΕΠΑΝΕΚ για πράξη που αφορά συμμετοχή ΕΠ στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ με την 3533/22-12-2017 απόφαση. 

Η ΕπΠρ 1a δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη καθώς δεν υπάρχει ωριμότητα των ερευνητικών κέντρων που 

αποφασίστηκε από ΠΣΕΚ να χρηματοδοτηθούν εξυπηρετώντας την RIS3. Μέσω της ΤΒ εκπονήθηκαν το 

2019 μελέτες σκοπιμότητας για 3 από τα 4 ερευνητικά κέντρα, ενώ η μελέτη σκοπιμότητας για το 4ο 

εκπονήθηκε από το ΠΓΝΙ. Αναμένεται η ωρίμανση των προτάσεων για την έκδοση σχετικής πρόσκλησης 

Οι ΕπΠρ 1b, 2b, 3a, 3b, 3c έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως, υλοποιούνται επενδυτικά σχέδια στις ΕπΠρ 1b, 

2b και  3a ενώ αξιολογούνται οι προτάσεις των προσκλήσεων που αφορούν τις ΕπΠρ 2b, 3a, 3b και 3c. 

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις προσκλήσεις που εκδίδονται καθώς συνολικά υποβλήθηκαν 1.241 

επενδυτικά σχέδια δδ 78,25εκ€ με την διατιθέμενη δδ να ανέρχεται σε 32,9εκ€. Για τον λόγω αυτό 

εγκρίθηκε με την 46341/12-5-20 ΥΑ η τροποποίηση του ποσοστού δέσμευσης πόρων από 120% σε 

151%. 

Για την ΕπΠρ 3c εγκρίθηκε η συμμετοχή του ΕΠ στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Το 2019 ξεκίνησε η υλοποίηση της 

δράσης και μέχρι τις 31/12/2019 είχαν χρηματοδοτηθεί 8 επιχειρήσεις. 

Για την ΕπΠρ 2c ολοκληρώθηκε το 2019 η ένταξη όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους 

Φορείς και αναμένεται η υλοποίηση τους. 

Άξονας 2 

Η ΕπΠρ 4c ενεργοποιήθηκε πλήρως με την υλοποίηση των σχεδίων που εγκρίθηκαν στον 1ο κύκλο του 

Εξοικονομώ κατ Οίκον ΙΙ, με την έκδοση προσκλήσεων για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης 

σε δημόσια κτίρια και τον 3ο κύκλο του Εξοικονομώ κατ Οίκον ΙΙ στον οποίο θα διατεθούν οι 

απαραίτητοι πόροι για την ικανοποίηση όλων των αναγκών που προέκυψαν στον 2ο κύκλο του 

προγράμματος, με χρήση υπερδέσμευσης. 

Για την ΕπΠρ 4e μετά την εκπόνηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Δράσης για την 

Βιώσιμη Ενέργεια, εκδόθηκε πρόσκληση και υποβλήθηκαν προτάσεις που αξιολογούνται για την 

υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται σε αυτά. 
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Για την ΕπΠρ 5b εκδόθηκαν προσκλήσεις ενίσχυσης δομών πολιτικής προστασίας, αποχέτευσης ομβρίων, 

αντιπλημμυρικής προστασίας και εντάχθηκε το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Εντός του 

2019 εκδόθηκε νέα πρόσκληση για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές εκτός καθορισμένων 

ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμυρών. 

Στην ΕπΠρ 6b έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση των περισσοτέρων έργων που αφορούν την  διαχείριση των 

υδάτινων πόρων. Για την διαχείριση των λυμάτων το 2019 ολοκληρώθηκε η ένταξη των προτάσεων της 

πρόσκλησης που αφορούσε οικισμούς Γ προτεραιότητας και εκδόθηκε νέα πρόσκληση λόγω του 

αυξημένου ενδιαφέροντος. 

Οι πράξεις της ΕπΠρ 6c (ανάδειξη αρχαίων θεάτρων ΟΧΕ και τουριστική προβολή) υλοποιούνται χωρίς 

ιδιαίτερα προβλήματα και εκδόθηκε η πρόσκληση για την υποβολή των αιτημάτων που αφορούν την 

Στρατηγική ΒΑΑ 

Για την ΕπΠρ 6d υλοποιούνται οι πράξεις που αφορούν τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών 

Για την ΕπΠρ 6e εντάχθηκαν όλες οι προτάσεις αστικών αναπλάσεων που υποβλήθηκαν τόσο για την 

ΒΑΑ όσο και από τους υπόλοιπους αστικούς Δήμους. 

Άξονας 3 

Στην ΕπΠρ 7b εντάχθηκε η πράξη «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων» ολοκληρώνοντας 

τις παρεμβάσεις που αφορούν την ΒΑΑ ενώ η πρόταση για την πράξη «Παράκαμψη Νικόπολης» που 

αφορά την ΟΧΕ υποβλήθηκε και εντάχθηκε το 2020. 

Για την άμεση ενεργοποίηση του Άξονα και λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες εκπτώσεις που 

παρατηρούνται σε συμβάσεις δημοσίων έργων ζητήθηκε και εγκρίθηκε με την 105265/2-10-17 ΥΑ (τροπ. 

139501/21-12-18) η τροποποίηση του ποσοστού δέσμευσης πόρων από 120% σε 151%. 

Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην συμβασιοποίηση των πράξεων καθώς απαιτείται η ολοκλήρωση 

των διαδικασιών απαλλοτριώσεων. Επισημαίνεται ότι οι πράξεις «Παράκαμψη Νικόπολης» και «Οδός 

Σταύρου Νιάρχου» περιλαμβάνονται στην ΠΥΣ 26/2017 και η πράξη «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου 

πόλης Ιωαννίνων» περιλαμβάνεται στην ΠΥΣ 29/2020 για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα 

αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων, με σκοπό την επίσπευση ολοκλήρωσης των 

διαδικασιών απαλλοτρίωσης. 

Άξονας 4 

Με την έκδοση της πρόσκλησης που αφορά την ΒΑΑ το 2020 οι ΕπΠρ 9a,10a έχουν ενεργοποιηθεί 

πλήρως, ενώ για την ενεργοποίηση 9b αναμένεται η επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στους χώρους 
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που θα αναπτυχθούν ομάδες βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης. 

Άξονας 5 

Για την υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικότητας ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας η ΔΙΑΠ Περιφέρειας για 

δράσεις ΕπΠρ 8i και 8v με την 907/27-3-2019 απόφαση και εκδόθηκε τον 12/2019 πρόσκληση ενίσχυσης 

επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα. 

Ενεργοποιήθηκαν οι ΕπΠρ 9i, 9ii, 9iii, 9iv και υλοποιούνται οι δράσεις εναρμόνισης, κέντρων 

κοινότητας, υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών / παιδιών, παράλληλης στήριξης παιδιών ΑμεΑ, 

ΚΔΗΦ, ΚΗΦΗ, δομών παροχής βασικών αγαθών και φιλοξενίας αστέγων, ΣΥΔ, παροχή υπηρεσιών 

Πρωτ/μιας Φροντίδας Υγείας, αντιμετώπισης εξαρτήσεων, υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κάλυψη 

λειτουργικών εξόδων Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ενώ υλοποιείται σταδιακά η παράταση λειτουργίας 

των προαναφερόμενων δομών. Παράλληλα προετοιμάστηκαν οι προσκλήσεις που αφορούν την 

κατάρτιση της ΕπΠρ 9i και ΤΑΠΤΟΚ 9vi, προσκλήσεις που εκδόθηκαν το 2020. 

Αναφορικά με την ΕπΠρ 9v μετά την αρνητική απάντηση του ΕΦΕΠΑΕ και της ΔΙΑΠ αλλά και την μη 

απάντηση της ΕΔ Τομέα ΑπΚΟ σε σχετικό ερώτημα να οριστούν ΕΦ η ΕΥΔ προετοίμασε πρόσκληση για 

την επιχορήγηση Φορέων ΚΑΛΟ που εκδόθηκε το 2020. 

Γενικά Θέματα 

Διαπιστώνεται ότι απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα από την ένταξη έως τη δημοπράτηση (αρχικά) και 

έως την ολοκλήρωση σύναψης σύμβασης (στη συνέχεια) από τους δικαιούχους, γεγονός που σε πολλές 

περιπτώσεις μεταθέτει χρονικά την υλοποίηση πράξεων σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό τόσο ως 

προς το φυσικό  όσο και ως προς το οικονομικό αντικείμενο και τη δημιουργία των δαπανών.  Έγινε 

σχετική προσπάθεια βελτίωσης με παρέμβαση το 2019 στο Ν.4412/2016 με σύντμηση προθεσμιών 

υποβολής προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων και καθορισμό 

(ενδεικτικών) προθεσμιών για ολοκλήρωση επιμέρους σταδίων από τις Επιτροπές διεξαγωγής των 

διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και της Αναθέτουσας Αρχής (Η υπέρβαση προθεσμιών δεν 

συνεπάγεται ακυρότητα διαδικασίας). 

Ταυτόχρονα όμως,  οι τροποποιήσεις στο Ν.4412/2016  που έγιναν το 2019, επηρέασαν αρνητικά και 

μετέθεσαν  χρονικά την έναρξη δημοπράτησης για τις μη δημοπρατημένες πράξεις καθώς δεν έγινε 

ταυτόχρονα η άμεση έκδοση προτύπων τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με αυτές τις τροποποιήσεις. 

Εκ μέρους της ΕΥΔ, μόλις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ επικαιροποιημένα τεύχη 

διακηρύξεων έργων και μελετών, στάλθηκε στους Δικαιούχους έγγραφο (1910/24-6-2019) για την άμεση 

υποβολή αιτημάτων δημοπράτησης σε 11 πράξεις π/υ 32 εκ. € στους άξονες 2 και 4. 
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β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 

επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν 

ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση. 

 

Η υποχρέωση του ΕΠ για απορρόφηση το 2019 ανερχόταν σε 89.778.015€ Κοινοτικής Συμμετοχής (ΚΣ) 

από το ΕΤΠΑ και 15.414.721€ από το ΕΚΤ. Μέχρι 31/12/2019 οι προκαταβολές (αρχική, ετήσια 

προχρηματοδότηση και πρόσθετη) ανερχόταν σε 51.645.574,86€ και 8.417.233,64€ ΚΣ ενώ οι δαπάνες σε 

64.630.821,54€ και 20.015.308,15€ ΚΣ για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ αντίστοιχα. Ως εκ τούτου οι δαπάνες 

υπερέβησαν την δέσμευση κατά 26.498.381,40€ ΚΣ για το ΕΤΠΑ και 13.017.820,79€ για το ΕΚΤ, 

γεγονός που συντέλεσε στην μη απώλεια πόρων από το ΕΠ. 

  

Αναφορικά με το πλαίσιο επίδοσης και τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2023: 

Άξονας 1 

• CO02 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις»: Με στόχο 442 επενδυτικά σχέδια 

εντάχθηκαν και υλοποιούνται 133 από δράσεις των ΕπΠρ 2b & 3a ενώ έχουν υποβληθεί και 

αξιολογούνται 951 προτάσεις στο πλαίσιο των προσκλήσεων των ΕΠ 2b, 3a, 3b, 3c. 

• CO26 «Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα»: Με στόχο την συμμετοχή 

30 επιχειρήσεων σε ερευνητικά προγράμματα εντάχθηκαν 46 σχέδια στην δράση «Ενίσχυση 

επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς RIS» της ΕπΠρ 1b στα οποία συμμετέχουν 74 

επιχειρήσεις. 

• F100 «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» με στόχο 43.763.967€ οι δαπάνες ανήλθαν σε 3.857.019,49€. 

Άξονας 2 

• CO19 «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων»: Με στόχο 

την εξυπηρέτηση 57.125 ατόμων έχουν ενταχθεί πράξεις που θα εξυπηρετήσουν 61.757 άτομα στο 

πλαίσιο των δράσεων «Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων» της ΕπΠρ 6b. 

• CO09 «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών»: Με στόχο  10.000 επισκέψεις ανά έτος εντάχθηκαν 

5 πράξεις που αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου στο πλαίσιο της δράσης «Αξιοποίηση 

του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας» της ΕπΠρ 6c. 

• F100 «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» με στόχο 132.221.552€ οι δαπάνες ανήλθαν σε 40.874.265,87€. 
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Άξονας 3 

•  CO14 «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων»: Με στόχο την βελτίωση 

12,5 χλμ εντάχθηκαν 2 πράξεις στο πλαίσιο των δράσεων «Έργα υποστήριξης ΔΕΔ-Μ» & «Υλοποίηση 

υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΒΑΑ» της ΕπΠρ 7b από τις οποίες θα 

υλοποιηθούν 8,2 χλμ. 

• F100 «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» με στόχο 69.713.232€ οι δαπάνες ανήλθαν σε 4.948.211,67€. 

Άξονας 4 

• SO031 «Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται»: Με στόχο την υλοποίηση 

παρεμβάσεων δυναμικότητας 89 ατόμων εντάχθηκαν πράξεις δυναμικότητας 82 ατόμων στην  ΕπΠρ 9a 

από τις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί παρεμβάσεις που αφορούν δομές δυναμικότητας 44 ατόμων. 

• CO35 «Δυναμικότητα των υποδομών εκπαίδευσης που ενισχύονται»: Με στόχο την υλοποίηση 

παρεμβάσεων σε υποδομές δυναμικότητας 47.000 ατόμων εντάχθηκαν πράξεις δυναμικότητας 57.910 

ατόμων στην ΕπΠρ 10a από τις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί παρεμβάσεις που αφορούν υποδομή 

δυναμικότητας 130 ατόμων. 

• F100 «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» με στόχο 33.588.229€ οι δαπάνες ανήλθαν σε 22.085.999,49€. 

Άξονας 5 

• 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων»: Με στόχο 5.709 άτομα 

ωφελήθηκαν ήδη 9.676 από την υλοποίηση των δράσεων εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής 

ζωής των ΕπΠρ 9i & 9iii. 

• 5502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»: Με στόχο 43 δομές εντάχθηκαν και λειτουργούν ήδη 53 

δομές από την υλοποίηση δράσεων των ΕπΠρ 9ii, 9iii & 9iv. 

• F100 «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» με στόχο 51.792.120€ οι δαπάνες ανήλθαν σε 22.595.062,23€. 
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7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τους 

πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής 

έκθεσης υλοποίησης. 

 

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά > Έγγραφα στην 

εφαρμογή SFC2014 
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8. EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜEΣΩΝ 

 

 

I. Ταυτότητα του προγράμματος και του άξονα ή του μέτρου προτεραιότητας από το οποίο 

παρέχεται η στήριξη των ΕΔΕΤ [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013] 

1. Άξονες ή μέτρα προτεραιότητας που στηρίζουν το χρηματοπιστωτικό μέσο, 

συμπεριλαμβανομένου του ταμείου χαρτοφυλακίου, στο πλαίσιο του προγράμματος των ΕΔΕΤ. 

1.1. Άξονας προτεραιότητας που στηρίζει το 

χρηματοπιστωτικό μέσο στο πλαίσιο του 

προγράμματος των ΕΔΕΤ  

1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

2. Ονομασία του/των ΕΔΕΤ που στηρίζει/-ουν το 

μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής βάσει του 

άξονα ή του μέτρου προτεραιότητας 

ΕΤΠΑ 

3. Θεματικός/-οί στόχος/-οι που αναφέρεται/-

ονται στο άρθρο 9 πρώτο εδάφιο του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ο/οι οποίος/-οι στηρίζεται/-

ονται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού 

τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας 

και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) 

3.1. Ποσό των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκε στις 

συμφωνίες χρηματοδότησης από τον συγκεκριμένο 

θεματικό στόχο που έχει επιλεγεί στο πεδίο 3 

(προαιρετικά) 

5.840.000,00 

4. Άλλα προγράμματα των ΕΔΕΤ που παρέχουν συνεισφορές στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 

4.1. Αριθμός ΚΚΑ κάθε άλλου προγράμματος των 

ΕΔΕΤ που παρέχει συνεισφορές στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

2014GR16M2OP005, 2014GR16M2OP010, 

2014GR16M2OP014, 2014GR16M2OP001, 

2014GR16M2OP009, 2014GR16M2OP011, 

2014GR16M2OP012, 2014GR16M2OP006, 

2014GR16M2OP008, 2014GR16M2OP013, 

2014GR16M2OP007, 2014GR16M2OP003 

30. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκ των 

προτέρων αξιολόγησης 

23 Νοε 2016 

31. Επιλογή φορέων για την υλοποίηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 

31.1. Έχει δρομολογηθεί ήδη η διαδικασία 

επιλογής ή ορισμού 

Ναι 

II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 

παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 
ERDF ENTREPRENEURSHIP FUND II 

6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής (ονομασία χώρας και πόλης) 

National Entrepreneurship and Development Fund 

(ETEAN SA), GREECE, ATHENS 

7. Ρυθμίσεις υλοποίησης 

7.1. Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που 

θεσπίζονται στο επίπεδο της Ένωσης, υπό την 

άμεση ή έμμεση διαχείριση της Επιτροπής, που 

αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο 

α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τα οποία 

στηρίζονται από συνεισφορές προγραμμάτων των 

Όχι 
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ΕΔΕΤ 

7.1.1. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής στο επίπεδο της Ένωσης 

 

7.2. Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που έχει 

συσταθεί σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 

διασυνοριακό επίπεδο, η διαχείριση του οποίου 

γίνεται από ή με ευθύνη της διαχειριστικής αρχής 

που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχείο β), το οποίο στηρίζεται από συνεισφορές 

προγραμμάτων των ΕΔΕΤ βάσει του άρθρου 38 

παράγραφος 4 στοιχεία α), β), γ) και δ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

Ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων με απευθείας 

ανάθεση σύμβασης 

7.3. Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που 

συνδυάζει χρηματοδοτική συνεισφορά από τη 

διαχειριστική αρχή με χρηματοδοτικά προϊόντα της 

ΕΤΕπ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 

39α, που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) 

 

8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής Ταμείο χαρτοφυλακίου 

10. Νομικό καθεστώς του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το 

άρθρο 38 παράγραφος 6 και το άρθρο 39α 

παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής που αναφέρονται 

στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)]: 

καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει ανοιχθεί 

στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για 

λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή 

χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

Χωριστή χρηματοδοτική μονάδα 

III. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και του φορέα 

διαχείρισης ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το 

άρθρο 38 παράγραφος 4 και το άρθρο 39α 

παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013: υφιστάμενο ή νεοσύστατο νομικό 

πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής· η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων· διεθνής χρηματοπιστωτικός 

οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος είναι 

μέτοχος· κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που έχει 

συσταθεί ως νομική οντότητα που εκτελεί 

χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες σε 

επαγγελματική βάση· φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού 

Κρατική τράπεζα ή ίδρυμα 
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δικαίου· διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει 

άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια και 

εγγυήσεις) 

11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

National Entrepreneurship and Development Fund 

(ETEAN SA) 

11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας (ονομασία χώρας 

και πόλης) του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ATHENS/GREECE 

12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης 

του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης· άλλη διαδικασία 

Εσωτερική ανάθεση 

12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής 

του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 

13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας 

χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του 

μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

21 Δεκ 2017 

IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του 

προγράμματος που προβλέπει η συμφωνία 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

7.300.000,00 

14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε 

ευρώ) 

5.840.000,00 

14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 

(προαιρετικά) 

5.840.000,00 

14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) 

(προαιρετικά) 

 

14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) 

(προαιρετικά) 

 

14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) 

(προαιρετικά) 

 

15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος που καταβάλλεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

1.825.000,00 

15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των 

ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

1.460.000,00 

15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 1.460.000,00 

15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

365.000,00 

15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής 

δημόσιας χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

365.000,00 
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15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής 

ιδιωτικής χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος που έχουν καταβληθεί στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας για την απασχόληση της νεολαίας 

(YEI) (σε ευρώ) 

 

17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων 

διαχείρισης που καταβάλλονται από τις 

συνεισφορές του προγράμματος (σε ευρώ) 

0,00 

17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ) 0,00 

17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση 

(σε ευρώ) 

0,00 

21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το 

άρθρο 37 παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 

1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και 

στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε 

λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς 

Ναι 

32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν 

ήταν σε λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, 

ημερομηνία εκκαθάρισης 

 

VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, ποσά που 

χρησιμοποιούνται για διαφοροποιημένη μεταχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43α, και αξία των 

επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από 

πληρωμές από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

34.258,16 

37. Ποσά των πόρων που αποδίδονται στα ΕΔΕΤ, 

οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 

44 και 43α 

0,00 

37.1. από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για 

διαφοροποιημένη μεταχείριση επενδυτών που 

λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας 

της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους για τη 

στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από 

κοινού στο επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε 

ευρώ) 

 

37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για 

την επιστροφή εξόδων διαχείρισης που 

πραγματοποιήθηκαν και την καταβολή αμοιβών 

0,00 
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διαχείρισης του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής (σε ευρώ) 

37.3. από τα οποία προορίζονται ποσά για την 

κάλυψη των ζημιών στο ονομαστικό ύψος της 

συνεισφοράς των ΕΔΕΤ στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής που οφείλονται σε 

αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες 

προκύπτουν παρά την ενεργό διαχείριση των 

ταμειακών διαθεσίμων από τους φορείς που 

εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα (σε ευρώ) 

0,00 

VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και 

συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός 

των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία 

χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του 

μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

1.460.000,00 

38.1A. Συνεισφορές στο πλαίσιο 

χρηματοπιστωτικού προϊόντος της ΕΤΕπ που 

δεσμεύτηκε στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον 

φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 

38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, 

εκτός των ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

365.000,00 

38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 365.000,00 

38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2A. Συνεισφορά στο πλαίσιο 

χρηματοπιστωτικού προϊόντος της ΕΤΕπ που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 

38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

 

II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 

παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ALPHA 

BANK 

6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(ονομασία χώρας και πόλης) 

ATHENS/GREECE 

8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής Ταμείο χαρτοφυλακίου, ειδικό ταμείο 

8.2. Σχετικό ταμείο χαρτοφυλακίου ERDF ENTREPRENEURSHIP FUND II 

8.1. Εξατομικευμένα μέσα ή μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που είναι σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και 

προϋποθέσεις, δηλαδή «έτοιμα προς χρήση μέσα» 

Εξατομικευμένο 
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9. Είδος των προϊόντων που παρέχονται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: δάνεια, 

μικροδάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις σε μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, άλλο 

χρηματοπιστωτικό προϊόν ή άλλη στήριξη που συνδυάζεται με το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

9.0.1.  Δάνεια (≥ EUR 25 000) Ναι 

9.0.2. Μικροδάνεια (< 25 000 EUR και χορηγηθέντα σε πολύ 

μικρές επιχειρήσεις) σύμφωνα με SEC/2011/1134 final 

Όχι 

9.0.3. Εγγυήσεις Όχι 

9.0.4. Μετοχικοί τίτλοι Όχι 

9.0.5. Οιονεί μετοχικό κεφάλαιο Όχι 

9.0.6. Άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα Όχι 

9.0.7. Άλλη στήριξη που συνδυάζεται με μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Όχι 

9.1. Περιγραφή των άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων  

9.2. Άλλη στήριξη που περιλαμβάνεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: επιχορήγηση, επιδότηση 

επιτοκίου, επιδότηση με προμήθεια εγγύησης σύμφωνα με το 

άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 

 

10. Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 και το 

άρθρο 39α παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία β) και γ)]: καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει 

ανοιχθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για 

λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή 

χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος 

 

III. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και του φορέα 

διαχείρισης ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 

παράγραφος 4 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: υφιστάμενο ή νεοσύστατο 

νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής· η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· διεθνής 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος 

είναι μέτοχος· κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που έχει συσταθεί 

ως νομική οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές 

δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση· φορέας δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου· διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει 

άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια και 

εγγυήσεις) 

Φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ALPHA BANK 

11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής ATHENS/GREECE 
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δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση δημόσιας σύμβασης· 

άλλη διαδικασία 

Άλλα 

12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Financial intermediaries had been 

selected through an open, transparent and 

non-discriminatory call in accordance 

with applicable Union and national laws 

13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης 

με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 

21 Δεκ 2018 

IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος που 

προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

1.102.305,48 

14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 881.844,38 

14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά) 881.844,38 

14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) 

(προαιρετικά) 

 

14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

103.956,00 

15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των ΕΔΕΤ (σε 

ευρώ) 

83.164,80 

15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 83.164,80 

15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

20.791,20 

15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

20.791,20 

15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της 

νεολαίας (YEI) (σε ευρώ) 

 

17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης που 

καταβάλλονται από τις συνεισφορές του προγράμματος (σε 

ευρώ) 

0,00 

17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ) 0,00 

17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε ευρώ) 0,00 
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18. Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ή έξοδα διαχείρισης, 

σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

19. Κεφαλαιοποιημένες επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες 

εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

20. Ποσό συνεισφορών του προγράμματος για επακόλουθες 

επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με το 

άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 37 

παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

V. Συνολικό ποσό της στήριξης που έχει πληρωθεί σε τελικούς δικαιούχους ή υπέρ τελικών 

δικαιούχων, ή έχει δεσμευτεί σε συμβάσεις εγγυήσεων από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

για επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες καθώς και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί, ανά πρόγραμμα και προτεραιότητα ή μέτρο [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

22. Ονομασία χρηματοοικονομικού προϊόντος που 

προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ALPHA BANK 

22.1. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται 

από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Δάνειο 

24. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε 

ευρώ) 

104.000,00 

24.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

83.200,00 

25. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση 

των εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που 

καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ) 

103.956,10 

25.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

83.164,88 

25.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 83.164,88 

25.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

25.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

25.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

25.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

25.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

20.791,22 

25.3. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

27. Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

2 
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χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες 

28. Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες 

2 

29. Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το 

χρηματοοικονομικό προϊόν 

2 

29.1. από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις 0 

29.2. από τον οποίο, ΜΜΕ 2 

29.2.1. από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις 2 

29.3. από τον οποίο, ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα 0 

29.4. από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

0 

29.4.1. περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

 

33. Συνολικός αριθμός των εκταμιευθέντων δανείων για τα 

οποία υπήρξε αδυναμία πληρωμής ή συνολικός αριθμός των 

εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω της 

αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

0 

34. Συνολικό ποσό των εκταμιευθέντων δανείων για τα οποία 

υπήρξε αδυναμία πληρωμής (σε ευρώ) ή συνολικό ποσό 

αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν 

και ζητήθηκαν λόγω της αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

(σε ευρώ) 

0,00 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.3. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που κινητοποιήθηκαν στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών 

(σε ευρώ) 

176.725,37 

38.3.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 20.791,22 

38.3.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) 155.934,15 

38.3A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που κινητοποιείται σε επίπεδο τελικού 

αποδέκτη [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 

παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

39. Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία 

χρηματοδότησης 

39.1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν 

3,13 

39.2. Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν  

3,13 

39.3. Επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν μέσω των μέσων 259.890,25 
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χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για 

επενδύσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου 

και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, ανά προϊόν (προαιρετικά) 

VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και 

στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε λειτουργία στο 

τέλος του έτους αναφοράς 

Ναι 

32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ήταν σε 

λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, ημερομηνία 

εκκαθάρισης 

 

VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, ποσά που 

χρησιμοποιούνται για διαφοροποιημένη μεταχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43α, και αξία των 

επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από πληρωμές από 

τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 

36. Ποσά που επεστράφησαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα ΕΔΕΤ έως 

το τέλος του έτους αναφοράς (σε ευρώ) 

0,00 

36.1. από τα οποία, αποπληρωμές κεφαλαίου (σε ευρώ) 0,00 

36.2. από τα οποία, έσοδα, άλλα κέρδη και αποδόσεις (σε 

ευρώ) 

0,00 

37. Ποσά των πόρων που αποδίδονται στα ΕΔΕΤ, οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 43α 

0,00 

37.1. από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για διαφοροποιημένη 

μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν σύμφωνα με την 

αρχή της οικονομίας της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους 

για τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από κοινού στο 

επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε ευρώ) 

 

37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την 

επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν και 

την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

37.3. από τα οποία προορίζονται ποσά για την κάλυψη των 

ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ 

στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που οφείλονται σε 

αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες προκύπτουν παρά 

την ενεργό διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων από τους 

φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα (σε 

ευρώ) 

0,00 

VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και 

συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 
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38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον 

φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(σε ευρώ) 

1.873.919,31 

38.1A. Συνεισφορές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που δεσμεύτηκε στη συμφωνία 

χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός των 

ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που καταβάλλεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

IX. Συμβολή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στην επίτευξη των δεικτών της σχετικής 

προτεραιότητας ή του σχετικού μέτρου [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013] 

41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και 

ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

CO03 - Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην 

επιχορηγήσεων 

41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος 2,00 

41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σε σχέση με την αξία-στόχο του δείκτη 

αποτελέσματος 

2,00 

 

II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 

παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(ονομασία χώρας και πόλης) 

ATHENS/GREECE 

8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής Ταμείο χαρτοφυλακίου, ειδικό ταμείο 

8.2. Σχετικό ταμείο χαρτοφυλακίου ERDF ENTREPRENEURSHIP FUND II 

8.1. Εξατομικευμένα μέσα ή μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που είναι σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και 

προϋποθέσεις, δηλαδή «έτοιμα προς χρήση μέσα» 

Εξατομικευμένο 

9. Είδος των προϊόντων που παρέχονται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: δάνεια, 

μικροδάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις σε μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, άλλο 

χρηματοπιστωτικό προϊόν ή άλλη στήριξη που συνδυάζεται με το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
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9.0.1.  Δάνεια (≥ EUR 25 000) Ναι 

9.0.2. Μικροδάνεια (< 25 000 EUR και χορηγηθέντα σε πολύ 

μικρές επιχειρήσεις) σύμφωνα με SEC/2011/1134 final 

Όχι 

9.0.3. Εγγυήσεις Όχι 

9.0.4. Μετοχικοί τίτλοι Όχι 

9.0.5. Οιονεί μετοχικό κεφάλαιο Όχι 

9.0.6. Άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα Όχι 

9.0.7. Άλλη στήριξη που συνδυάζεται με μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Όχι 

9.1. Περιγραφή των άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων  

9.2. Άλλη στήριξη που περιλαμβάνεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: επιχορήγηση, επιδότηση 

επιτοκίου, επιδότηση με προμήθεια εγγύησης σύμφωνα με το 

άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 

 

10. Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 και το 

άρθρο 39α παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία β) και γ)]: καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει 

ανοιχθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για 

λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή 

χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος 

 

III. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και του φορέα 

διαχείρισης ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 

παράγραφος 4 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: υφιστάμενο ή νεοσύστατο 

νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής· η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· διεθνής 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος 

είναι μέτοχος· κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που έχει συσταθεί 

ως νομική οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές 

δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση· φορέας δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου· διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει 

άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια και 

εγγυήσεις) 

Φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ATHENS/GREECE 

12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση δημόσιας σύμβασης· 

Άλλα 
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άλλη διαδικασία 

12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Financial intermediaries had been 

selected through an open, transparent and 

non-discriminatory call in accordance 

with applicable Union and national laws 

13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης 

με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 

19 Δεκ 2018 

IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος που 

προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

1.102.305,48 

14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 881.844,38 

14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά) 881.844,38 

14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) 

(προαιρετικά) 

 

14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 

15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των ΕΔΕΤ (σε 

ευρώ) 

0,00 

15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 0,00 

15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της 

νεολαίας (YEI) (σε ευρώ) 

 

17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης που 

καταβάλλονται από τις συνεισφορές του προγράμματος (σε 

ευρώ) 

0,00 

17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ) 0,00 

17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε ευρώ) 0,00 

18. Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ή έξοδα διαχείρισης, 

σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

19. Κεφαλαιοποιημένες επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες  
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εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

20. Ποσό συνεισφορών του προγράμματος για επακόλουθες 

επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με το 

άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 37 

παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

V. Συνολικό ποσό της στήριξης που έχει πληρωθεί σε τελικούς δικαιούχους ή υπέρ τελικών 

δικαιούχων, ή έχει δεσμευτεί σε συμβάσεις εγγυήσεων από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

για επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες καθώς και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί, ανά πρόγραμμα και προτεραιότητα ή μέτρο [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

22. Ονομασία χρηματοοικονομικού προϊόντος που 

προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

22.1. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται 

από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Δάνειο 

24. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε 

ευρώ) 

0,00 

24.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

0,00 

25. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση 

των εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που 

καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ) 

0,00 

25.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

0,00 

25.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 0,00 

25.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

25.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

25.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

25.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

25.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

25.3. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

27. Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες 

0 

28. Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 0 
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μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες 

29. Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το 

χρηματοοικονομικό προϊόν 

0 

29.1. από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις 0 

29.2. από τον οποίο, ΜΜΕ 0 

29.2.1. από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις 0 

29.3. από τον οποίο, ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα  

29.4. από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

0 

29.4.1. περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

 

33. Συνολικός αριθμός των εκταμιευθέντων δανείων για τα 

οποία υπήρξε αδυναμία πληρωμής ή συνολικός αριθμός των 

εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω της 

αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

0 

34. Συνολικό ποσό των εκταμιευθέντων δανείων για τα οποία 

υπήρξε αδυναμία πληρωμής (σε ευρώ) ή συνολικό ποσό 

αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν 

και ζητήθηκαν λόγω της αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

(σε ευρώ) 

0,00 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.3. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που κινητοποιήθηκαν στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών 

(σε ευρώ) 

0,00 

38.3.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.3.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.3A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που κινητοποιείται σε επίπεδο τελικού 

αποδέκτη [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 

παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

39. Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία 

χρηματοδότησης 

39.1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν 

3,13 

39.2. Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν  

 

39.3. Επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν μέσω των μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για 

επενδύσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου 

και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, ανά προϊόν (προαιρετικά) 

0,00 
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VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και 

στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε λειτουργία στο 

τέλος του έτους αναφοράς 

Ναι 

32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ήταν σε 

λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, ημερομηνία 

εκκαθάρισης 

 

VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, ποσά που 

χρησιμοποιούνται για διαφοροποιημένη μεταχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43α, και αξία των 

επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από πληρωμές από 

τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 

36. Ποσά που επεστράφησαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα ΕΔΕΤ έως 

το τέλος του έτους αναφοράς (σε ευρώ) 

0,00 

36.1. από τα οποία, αποπληρωμές κεφαλαίου (σε ευρώ) 0,00 

36.2. από τα οποία, έσοδα, άλλα κέρδη και αποδόσεις (σε 

ευρώ) 

0,00 

37. Ποσά των πόρων που αποδίδονται στα ΕΔΕΤ, οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 43α 

0,00 

37.1. από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για διαφοροποιημένη 

μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν σύμφωνα με την 

αρχή της οικονομίας της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους 

για τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από κοινού στο 

επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε ευρώ) 

 

37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την 

επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν και 

την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

37.3. από τα οποία προορίζονται ποσά για την κάλυψη των 

ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ 

στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που οφείλονται σε 

αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες προκύπτουν παρά 

την ενεργό διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων από τους 

φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα (σε 

ευρώ) 

0,00 

VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και 

συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 1.873.919,31 
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που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον 

φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(σε ευρώ) 

38.1A. Συνεισφορές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που δεσμεύτηκε στη συμφωνία 

χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός των 

ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που καταβάλλεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

IX. Συμβολή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στην επίτευξη των δεικτών της σχετικής 

προτεραιότητας ή του σχετικού μέτρου [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013] 

41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και 

ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

CO03 - Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην 

επιχορηγήσεων 

41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος 0,00 

41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σε σχέση με την αξία-στόχο του δείκτη 

αποτελέσματος 

0,00 

 

II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 

παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(ονομασία χώρας και πόλης) 

GIANNENA/GREECE 

8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής Ταμείο χαρτοφυλακίου, ειδικό ταμείο 

8.2. Σχετικό ταμείο χαρτοφυλακίου ERDF ENTREPRENEURSHIP FUND II 

8.1. Εξατομικευμένα μέσα ή μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που είναι σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και 

προϋποθέσεις, δηλαδή «έτοιμα προς χρήση μέσα» 

Εξατομικευμένο 

9. Είδος των προϊόντων που παρέχονται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: δάνεια, 

μικροδάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις σε μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, άλλο 

χρηματοπιστωτικό προϊόν ή άλλη στήριξη που συνδυάζεται με το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

9.0.1.  Δάνεια (≥ EUR 25 000) Ναι 

9.0.2. Μικροδάνεια (< 25 000 EUR και χορηγηθέντα σε πολύ Όχι 
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μικρές επιχειρήσεις) σύμφωνα με SEC/2011/1134 final 

9.0.3. Εγγυήσεις Όχι 

9.0.4. Μετοχικοί τίτλοι Όχι 

9.0.5. Οιονεί μετοχικό κεφάλαιο Όχι 

9.0.6. Άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα Όχι 

9.0.7. Άλλη στήριξη που συνδυάζεται με μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Όχι 

9.1. Περιγραφή των άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων  

9.2. Άλλη στήριξη που περιλαμβάνεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: επιχορήγηση, επιδότηση 

επιτοκίου, επιδότηση με προμήθεια εγγύησης σύμφωνα με το 

άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 

 

10. Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 και το 

άρθρο 39α παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία β) και γ)]: καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει 

ανοιχθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για 

λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή 

χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος 

 

III. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και του φορέα 

διαχείρισης ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 

παράγραφος 4 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: υφιστάμενο ή νεοσύστατο 

νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής· η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· διεθνής 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος 

είναι μέτοχος· κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που έχει συσταθεί 

ως νομική οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές 

δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση· φορέας δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου· διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει 

άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια και 

εγγυήσεις) 

Φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

GIANNENA/GREECE 

12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση δημόσιας σύμβασης· 

άλλη διαδικασία 

Άλλα 

12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του φορέα Financial intermediaries had been 
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υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής selected through an open, transparent and 

non-discriminatory call in accordance 

with applicable Union and national laws 

13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης 

με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 

18 Δεκ 2018 

IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος που 

προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

617.291,07 

14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 493.832,85 

14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά) 493.832,85 

14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) 

(προαιρετικά) 

 

14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 

15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των ΕΔΕΤ (σε 

ευρώ) 

0,00 

15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 0,00 

15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της 

νεολαίας (YEI) (σε ευρώ) 

 

17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης που 

καταβάλλονται από τις συνεισφορές του προγράμματος (σε 

ευρώ) 

0,00 

17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ) 0,00 

17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε ευρώ) 0,00 

18. Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ή έξοδα διαχείρισης, 

σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

19. Κεφαλαιοποιημένες επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες 

εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για 
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την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

20. Ποσό συνεισφορών του προγράμματος για επακόλουθες 

επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με το 

άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 37 

παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

V. Συνολικό ποσό της στήριξης που έχει πληρωθεί σε τελικούς δικαιούχους ή υπέρ τελικών 

δικαιούχων, ή έχει δεσμευτεί σε συμβάσεις εγγυήσεων από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

για επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες καθώς και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί, ανά πρόγραμμα και προτεραιότητα ή μέτρο [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

22. Ονομασία χρηματοοικονομικού προϊόντος που 

προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝ. 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

22.1. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται 

από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Δάνειο 

24. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε 

ευρώ) 

0,00 

24.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

0,00 

25. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση 

των εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που 

καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ) 

0,00 

25.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

0,00 

25.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 0,00 

25.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

25.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

25.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

25.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

25.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

25.3. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

27. Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες 

0 

28. Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

0 



 

EL 162  EL 

που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες 

29. Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το 

χρηματοοικονομικό προϊόν 

0 

29.1. από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις 0 

29.2. από τον οποίο, ΜΜΕ 0 

29.2.1. από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις 0 

29.3. από τον οποίο, ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα  

29.4. από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

0 

29.4.1. περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

 

33. Συνολικός αριθμός των εκταμιευθέντων δανείων για τα 

οποία υπήρξε αδυναμία πληρωμής ή συνολικός αριθμός των 

εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω της 

αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

0 

34. Συνολικό ποσό των εκταμιευθέντων δανείων για τα οποία 

υπήρξε αδυναμία πληρωμής (σε ευρώ) ή συνολικό ποσό 

αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν 

και ζητήθηκαν λόγω της αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

(σε ευρώ) 

0,00 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.3. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που κινητοποιήθηκαν στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών 

(σε ευρώ) 

0,00 

38.3.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.3.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.3A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που κινητοποιείται σε επίπεδο τελικού 

αποδέκτη [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 

παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

39. Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία 

χρηματοδότησης 

39.1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν 

3,13 

39.2. Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν  

 

39.3. Επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν μέσω των μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για 

επενδύσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου 

και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, ανά προϊόν (προαιρετικά) 

0,00 

VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και 

στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 
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(συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε λειτουργία στο 

τέλος του έτους αναφοράς 

Ναι 

32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ήταν σε 

λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, ημερομηνία 

εκκαθάρισης 

 

VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, ποσά που 

χρησιμοποιούνται για διαφοροποιημένη μεταχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43α, και αξία των 

επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από πληρωμές από 

τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 

36. Ποσά που επεστράφησαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα ΕΔΕΤ έως 

το τέλος του έτους αναφοράς (σε ευρώ) 

0,00 

36.1. από τα οποία, αποπληρωμές κεφαλαίου (σε ευρώ) 0,00 

36.2. από τα οποία, έσοδα, άλλα κέρδη και αποδόσεις (σε 

ευρώ) 

0,00 

37. Ποσά των πόρων που αποδίδονται στα ΕΔΕΤ, οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 43α 

0,00 

37.1. από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για διαφοροποιημένη 

μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν σύμφωνα με την 

αρχή της οικονομίας της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους 

για τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από κοινού στο 

επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε ευρώ) 

 

37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την 

επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν και 

την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

37.3. από τα οποία προορίζονται ποσά για την κάλυψη των 

ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ 

στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που οφείλονται σε 

αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες προκύπτουν παρά 

την ενεργό διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων από τους 

φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα (σε 

ευρώ) 

0,00 

VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και 

συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον 

φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

1.049.394,81 
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(σε ευρώ) 

38.1A. Συνεισφορές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που δεσμεύτηκε στη συμφωνία 

χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός των 

ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που καταβάλλεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

IX. Συμβολή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στην επίτευξη των δεικτών της σχετικής 

προτεραιότητας ή του σχετικού μέτρου [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013] 

41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και 

ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

CO03 - Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην 

επιχορηγήσεων 

41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος 0,00 

41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σε σχέση με την αξία-στόχο του δείκτη 

αποτελέσματος 

0,00 

 

II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 

παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(ονομασία χώρας και πόλης) 

ATHENS/GREECE 

8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής Ταμείο χαρτοφυλακίου, ειδικό ταμείο 

8.2. Σχετικό ταμείο χαρτοφυλακίου ERDF ENTREPRENEURSHIP FUND II 

8.1. Εξατομικευμένα μέσα ή μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που είναι σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και 

προϋποθέσεις, δηλαδή «έτοιμα προς χρήση μέσα» 

Εξατομικευμένο 

9. Είδος των προϊόντων που παρέχονται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: δάνεια, 

μικροδάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις σε μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, άλλο 

χρηματοπιστωτικό προϊόν ή άλλη στήριξη που συνδυάζεται με το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

9.0.1.  Δάνεια (≥ EUR 25 000) Ναι 

9.0.2. Μικροδάνεια (< 25 000 EUR και χορηγηθέντα σε πολύ 

μικρές επιχειρήσεις) σύμφωνα με SEC/2011/1134 final 

Όχι 

9.0.3. Εγγυήσεις Όχι 
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9.0.4. Μετοχικοί τίτλοι Όχι 

9.0.5. Οιονεί μετοχικό κεφάλαιο Όχι 

9.0.6. Άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα Όχι 

9.0.7. Άλλη στήριξη που συνδυάζεται με μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Όχι 

9.1. Περιγραφή των άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων  

9.2. Άλλη στήριξη που περιλαμβάνεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: επιχορήγηση, επιδότηση 

επιτοκίου, επιδότηση με προμήθεια εγγύησης σύμφωνα με το 

άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 

 

10. Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 και το 

άρθρο 39α παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία β) και γ)]: καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει 

ανοιχθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για 

λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή 

χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος 

 

III. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και του φορέα 

διαχείρισης ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 

παράγραφος 4 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: υφιστάμενο ή νεοσύστατο 

νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής· η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· διεθνής 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος 

είναι μέτοχος· κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που έχει συσταθεί 

ως νομική οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές 

δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση· φορέας δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου· διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει 

άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια και 

εγγυήσεις) 

Φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ATHENS/GREECE 

12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση δημόσιας σύμβασης· 

άλλη διαδικασία 

Άλλα 

12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Financial intermediaries had been 

selected through an open, transparent and 

non-discriminatory call in accordance 
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with applicable Union and national laws 

13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης 

με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 

21 Δεκ 2018 

IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος που 

προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

440.922,19 

14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 352.737,75 

14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά) 352.737,75 

14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) 

(προαιρετικά) 

 

14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 

15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των ΕΔΕΤ (σε 

ευρώ) 

0,00 

15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 0,00 

15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της 

νεολαίας (YEI) (σε ευρώ) 

 

17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης που 

καταβάλλονται από τις συνεισφορές του προγράμματος (σε 

ευρώ) 

0,00 

17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ) 0,00 

17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε ευρώ) 0,00 

18. Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ή έξοδα διαχείρισης, 

σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

19. Κεφαλαιοποιημένες επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες 

εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

20. Ποσό συνεισφορών του προγράμματος για επακόλουθες  
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επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με το 

άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 37 

παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

V. Συνολικό ποσό της στήριξης που έχει πληρωθεί σε τελικούς δικαιούχους ή υπέρ τελικών 

δικαιούχων, ή έχει δεσμευτεί σε συμβάσεις εγγυήσεων από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

για επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες καθώς και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί, ανά πρόγραμμα και προτεραιότητα ή μέτρο [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

22. Ονομασία χρηματοοικονομικού προϊόντος που 

προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

22.1. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται 

από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Δάνειο 

24. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε 

ευρώ) 

0,00 

24.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

0,00 

25. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση 

των εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που 

καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ) 

0,00 

25.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

0,00 

25.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 0,00 

25.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

25.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

25.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

25.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

25.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

0,00 

25.3. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

27. Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες 

0 

28. Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες 

0 

29. Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το 0 



 

EL 168  EL 

χρηματοοικονομικό προϊόν 

29.1. από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις 0 

29.2. από τον οποίο, ΜΜΕ 0 

29.2.1. από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις 0 

29.3. από τον οποίο, ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα  

29.4. από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

0 

29.4.1. περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

 

33. Συνολικός αριθμός των εκταμιευθέντων δανείων για τα 

οποία υπήρξε αδυναμία πληρωμής ή συνολικός αριθμός των 

εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω της 

αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

0 

34. Συνολικό ποσό των εκταμιευθέντων δανείων για τα οποία 

υπήρξε αδυναμία πληρωμής (σε ευρώ) ή συνολικό ποσό 

αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν 

και ζητήθηκαν λόγω της αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

(σε ευρώ) 

0,00 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.3. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που κινητοποιήθηκαν στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών 

(σε ευρώ) 

0,00 

38.3.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.3.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.3A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που κινητοποιείται σε επίπεδο τελικού 

αποδέκτη [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 

παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

39. Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία 

χρηματοδότησης 

39.1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν 

3,13 

39.2. Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν  

 

39.3. Επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν μέσω των μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για 

επενδύσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου 

και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, ανά προϊόν (προαιρετικά) 

0,00 

VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και 

στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 
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32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε λειτουργία στο 

τέλος του έτους αναφοράς 

Ναι 

32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ήταν σε 

λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, ημερομηνία 

εκκαθάρισης 

 

VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, ποσά που 

χρησιμοποιούνται για διαφοροποιημένη μεταχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43α, και αξία των 

επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από πληρωμές από 

τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 

36. Ποσά που επεστράφησαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα ΕΔΕΤ έως 

το τέλος του έτους αναφοράς (σε ευρώ) 

0,00 

36.1. από τα οποία, αποπληρωμές κεφαλαίου (σε ευρώ) 0,00 

36.2. από τα οποία, έσοδα, άλλα κέρδη και αποδόσεις (σε 

ευρώ) 

0,00 

37. Ποσά των πόρων που αποδίδονται στα ΕΔΕΤ, οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 43α 

0,00 

37.1. από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για διαφοροποιημένη 

μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν σύμφωνα με την 

αρχή της οικονομίας της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους 

για τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από κοινού στο 

επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε ευρώ) 

 

37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την 

επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν και 

την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

37.3. από τα οποία προορίζονται ποσά για την κάλυψη των 

ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ 

στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που οφείλονται σε 

αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες προκύπτουν παρά 

την ενεργό διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων από τους 

φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα (σε 

ευρώ) 

0,00 

VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και 

συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον 

φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(σε ευρώ) 

749.567,72 

38.1A. Συνεισφορές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού  
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προϊόντος της ΕΤΕπ που δεσμεύτηκε στη συμφωνία 

χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός των 

ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που καταβάλλεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

IX. Συμβολή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στην επίτευξη των δεικτών της σχετικής 

προτεραιότητας ή του σχετικού μέτρου [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013] 

41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και 

ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

CO03 - Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην 

επιχορηγήσεων 

41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος 0,00 

41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σε σχέση με την αξία-στόχο του δείκτη 

αποτελέσματος 

0,00 

 

II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 

παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 

6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(ονομασία χώρας και πόλης) 

ATHENS/GREECE 

8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής Ταμείο χαρτοφυλακίου, ειδικό ταμείο 

8.2. Σχετικό ταμείο χαρτοφυλακίου ERDF ENTREPRENEURSHIP FUND II 

8.1. Εξατομικευμένα μέσα ή μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που είναι σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και 

προϋποθέσεις, δηλαδή «έτοιμα προς χρήση μέσα» 

Εξατομικευμένο 

9. Είδος των προϊόντων που παρέχονται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: δάνεια, 

μικροδάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις σε μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, άλλο 

χρηματοπιστωτικό προϊόν ή άλλη στήριξη που συνδυάζεται με το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

9.0.1.  Δάνεια (≥ EUR 25 000) Ναι 

9.0.2. Μικροδάνεια (< 25 000 EUR και χορηγηθέντα σε πολύ 

μικρές επιχειρήσεις) σύμφωνα με SEC/2011/1134 final 

Όχι 

9.0.3. Εγγυήσεις Όχι 

9.0.4. Μετοχικοί τίτλοι Όχι 

9.0.5. Οιονεί μετοχικό κεφάλαιο Όχι 
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9.0.6. Άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα Όχι 

9.0.7. Άλλη στήριξη που συνδυάζεται με μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Όχι 

9.1. Περιγραφή των άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων  

9.2. Άλλη στήριξη που περιλαμβάνεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: επιχορήγηση, επιδότηση 

επιτοκίου, επιδότηση με προμήθεια εγγύησης σύμφωνα με το 

άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 

 

10. Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 και το 

άρθρο 39α παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία β) και γ)]: καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει 

ανοιχθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για 

λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή 

χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος 

 

III. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και του φορέα 

διαχείρισης ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 

στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 

παράγραφος 4 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: υφιστάμενο ή νεοσύστατο 

νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής· η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· διεθνής 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος 

είναι μέτοχος· κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που έχει συσταθεί 

ως νομική οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές 

δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση· φορέας δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου· διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει 

άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια και 

εγγυήσεις) 

Φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 

11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ATHENS/GREECE 

12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση δημόσιας σύμβασης· 

άλλη διαδικασία 

Άλλα 

12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του φορέα 

υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Financial intermediaries had been 

selected through an open, transparent and 

non-discriminatory call in accordance 

with applicable Union and national laws 

13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης 21 Δεκ 2018 
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με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 

IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος που 

προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

1.102.305,48 

14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 881.844,38 

14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά) 881.844,38 

14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) 

(προαιρετικά) 

 

14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)  

15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

192.772,54 

15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των ΕΔΕΤ (σε 

ευρώ) 

154.218,03 

15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 154.218,03 

15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

38.554,51 

15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

38.554,51 

15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

χρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της 

νεολαίας (YEI) (σε ευρώ) 

 

17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης που 

καταβάλλονται από τις συνεισφορές του προγράμματος (σε 

ευρώ) 

0,00 

17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ) 0,00 

17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε ευρώ) 0,00 

18. Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ή έξοδα διαχείρισης, 

σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

19. Κεφαλαιοποιημένες επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες 

εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

20. Ποσό συνεισφορών του προγράμματος για επακόλουθες 

επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με το 

άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 37 

παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (μόνο για 

την τελική έκθεση) (σε ευρώ) 

 

V. Συνολικό ποσό της στήριξης που έχει πληρωθεί σε τελικούς δικαιούχους ή υπέρ τελικών 

δικαιούχων, ή έχει δεσμευτεί σε συμβάσεις εγγυήσεων από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

για επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες καθώς και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν 

καταβληθεί, ανά πρόγραμμα και προτεραιότητα ή μέτρο [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

22. Ονομασία χρηματοοικονομικού προϊόντος που 

προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 

22.1. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται 

από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Δάνειο 

24. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε 

ευρώ) 

196.000,00 

24.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

156.800,00 

25. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που 

έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση 

των εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που 

καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ) 

192.772,54 

25.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 

προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ) 

154.218,03 

25.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) 154.218,03 

25.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)  

25.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)  

25.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)  

25.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)  

25.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

38.554,51 

25.3. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής 

συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) 

 

27. Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες 

6 

28. Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων 

που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες 

6 

29. Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το 

χρηματοοικονομικό προϊόν 

6 

29.1. από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις 0 
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29.2. από τον οποίο, ΜΜΕ 6 

29.2.1. από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις 6 

29.3. από τον οποίο, ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα  

29.4. από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

0 

29.4.1. περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που 

στηρίχθηκαν 

 

33. Συνολικός αριθμός των εκταμιευθέντων δανείων για τα 

οποία υπήρξε αδυναμία πληρωμής ή συνολικός αριθμός των 

εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω της 

αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

0 

34. Συνολικό ποσό των εκταμιευθέντων δανείων για τα οποία 

υπήρξε αδυναμία πληρωμής (σε ευρώ) ή συνολικό ποσό 

αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν 

και ζητήθηκαν λόγω της αδυναμίας πληρωμής του δανείου 

(σε ευρώ) 

0,00 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.3. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που κινητοποιήθηκαν στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών 

(σε ευρώ) 

327.713,32 

38.3.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 38.554,51 

38.3.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) 289.158,81 

38.3A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που κινητοποιείται σε επίπεδο τελικού 

αποδέκτη [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 

παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

39. Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία 

χρηματοδότησης 

39.1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν 

3,13 

39.2. Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις 

δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά 

προϊόν  

3,13 

39.3. Επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν μέσω των μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για 

επενδύσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου 

και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, ανά προϊόν (προαιρετικά) 

481.931,35 

VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και 

στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε λειτουργία στο 

τέλος του έτους αναφοράς 

Ναι 
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32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ήταν σε 

λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, ημερομηνία 

εκκαθάρισης 

 

VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, ποσά που 

χρησιμοποιούνται για διαφοροποιημένη μεταχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43α, και αξία των 

επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 

στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από πληρωμές από 

τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε 

ευρώ) 

0,00 

36. Ποσά που επεστράφησαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα ΕΔΕΤ έως 

το τέλος του έτους αναφοράς (σε ευρώ) 

0,00 

36.1. από τα οποία, αποπληρωμές κεφαλαίου (σε ευρώ) 0,00 

36.2. από τα οποία, έσοδα, άλλα κέρδη και αποδόσεις (σε 

ευρώ) 

0,00 

37. Ποσά των πόρων που αποδίδονται στα ΕΔΕΤ, οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 43α 

0,00 

37.1. από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για διαφοροποιημένη 

μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν σύμφωνα με την 

αρχή της οικονομίας της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους 

για τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από κοινού στο 

επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε ευρώ) 

 

37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την 

επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν και 

την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

37.3. από τα οποία προορίζονται ποσά για την κάλυψη των 

ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ 

στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που οφείλονται σε 

αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες προκύπτουν παρά 

την ενεργό διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων από τους 

φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα (σε 

ευρώ) 

0,00 

VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και 

συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) 

38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ 

που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον 

φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

(σε ευρώ) 

1.873.919,31 

38.1A. Συνεισφορές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που δεσμεύτηκε στη συμφωνία 

χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 
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του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός των 

ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής (σε ευρώ) 

0,00 

38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) 0,00 

38.2A. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος της ΕΤΕπ που καταβάλλεται στο μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο 

του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ) 

 

IX. Συμβολή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στην επίτευξη των δεικτών της σχετικής 

προτεραιότητας ή του σχετικού μέτρου [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013] 

41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και 

ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

CO03 - Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην 

επιχορηγήσεων 

41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος 6,00 

41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής σε σχέση με την αξία-στόχο του δείκτη 

αποτελέσματος 

6,00 
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9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2016, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ 

 

Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων 
Γενική εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Τα κριτήρια δεν 

πληρούνται 

Ληφθέντα 

μέτρα 

Προθεσμία Αρμόδιοι 

φορείς 

Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της 

προθεσμίας 

Τα κριτήρια 

πληρούνται 

Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των 

υπόλοιπων μέτρων 

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

αιρεσιμότητα 

Τα κριτήρια δεν 

πληρούνται 

Ληφθέντα 

μέτρα 

Προθεσμία Αρμόδιοι 

φορείς 

Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της 

προθεσμίας 

Τα κριτήρια 

πληρούνται 

Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των 

υπόλοιπων μέτρων 

Παρατηρήσεις 
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10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 

101 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Η) ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

10.1. Μεγάλα έργα 

 

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα 
Έργο CCI Κατάσταση του 

μεγάλου έργου 
Συνολικές 
επενδύσεις 

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος 

Προγραμματιζόμενη ημερομηνία 
κοινοποίησης/υποβολής 

Ημερομηνία σιωπηρής 
συμφωνίας/έγκρισης από την 

Επιτροπή 

Προγραμματισμένη έναρξη 
υλοποίησης (έτος, τρίμηνο) 

Προβλεπόμενη 
ημερομηνία 

περάτωσης 

Άξονας 
προτεραιότητας/Επενδυτικές 

προτεραιότητες 

Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - Οικονομική 
πρόοδος (% δαπανών που έχουν πιστοποιηθεί στην 

Επιτροπή σε σύγκριση με το συνολικό επιλέξιμο 

κόστος) 

Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης 
- φυσική πρόοδος Κύριο στάδιο 

υλοποίησης του έργου 

Κύριες 
εκροές 

Ημερομηνία υπογραφής 
της πρώτης σύμβασης 

εργασιών 

Παρατηρήσεις 
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που 

λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους. 
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Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού 

προγράμματος 
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10.2. Κοινά σχέδια δράσης 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης 
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Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ) 

 
Τίτλος 

του ΚΣΔ 

CCI Στάδιο 

υλοποίησης του 

ΚΣΔ 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος 

Συνολική 

δημόσια 

στήριξη 

Συνεισφορά ΕΠ 

στο ΚΣΔ 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

ΚΣΔ 

[Προγραμματιζόμενη] υποβολή 

στην Επιτροπή 

[Προγραμματιζόμενη] έναρξη 

υλοποίησης 

[Προγραμματιζόμενη] 

περάτωση 

Κύριες εκροές και κύρια 

αποτελέσματα 

Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 

πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή 

Παρατηρήσεις 
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

[άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 

50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 

του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 4 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

 

 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 6 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ  

 

 

 

11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, 

και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 

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

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

 

 

11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της 

κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της 

κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ) 

Ποσοστό των συνολικών 

πιστώσεων του επιχειρησιακού 

προγράμματος (%) 

1 1.167.999,97 3,34% 

2 28.907.997,19 27,33% 

3 278.468,54 0,50% 

Σύνολο 30.354.465,70 11,26% 

 

 

 

11.5. Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος 
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12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 

1303/2013 

12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα 

πορίσματα των αξιολογήσεων 
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Κατάσταση Ονομασία Ταμείο Έτος οριστικοποίησης της αξιολόγησης Τύπος αξιολόγησης Θεματικός στόχος Θέμα Πορίσματα (σε περίπτωση εκτέλεσης) Παρακολούθηση (σε περίπτωση εκτέλεσης) 

 

 



 

EL 189  EL 

 

12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που 

εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας 
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13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2016 (ΒΛ. ΣΗΜΕΙΟ 9 ΠΑΡΑΠΑΝΩ).  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2017] ΕΠΙΛΟΓΗ: ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 
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14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ 

ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α), 

Β), Γ), Δ) Ζ) ΚΑΙ Η) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, 

περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και 

μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του 

επιχειρησιακού προγράμματος. 

 

 

 

14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους 

μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία 

 

 

 

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων 

 

 

 

14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για 

τις θαλάσσιες λεκάνες 

 

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ειδικότερα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 όσον 

αφορά το «Περιεχόμενο των προγραμμάτων», στο άρθρο 96 παράγραφος 3 στοιχείο ε) όσον αφορά το 

«Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου 

Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», στο άρθρο 111 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 

στοιχείο δ) όσον αφορά τις «Εκθέσεις υλοποίησης του στόχου "Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση"», καθώς και στο παράρτημα 1 σημείο 7.3 όσον αφορά τη «Συμβολή των κανονικών 

προγραμμάτων στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες», 

αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις στρατηγικές για τις 

θαλάσσιες λεκάνες: 

 

 

 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP) 

  Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS) 
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14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά 

περίπτωση 

 

 

 

14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 

γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 

αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική 

μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια 

ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων 
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ΜΕΡΟΣ Γ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) 

15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 

ΑΡΙΘ. 1303/2013] 
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16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ) 

 

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της 

στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
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17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους 

που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, 

τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία 

επίτευξης αυτών των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση 

υλοποίησης (για τους στόχους). 
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ΈΓΓΡΑΦΑ 

Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου Ημερομηνία εγγράφου Τοπικό στοιχείο αναφοράς Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής Αρχεία Ημερομηνία αποστολής Εστάλη από 
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ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑΣ ΕΠΙΚΎΡΩΣΗΣ 
Σοβαρότητα Κωδικός Μήνυμα 

Πληροφορίες  Η έκδοση έκθεσης υλοποίησης δεν ήταν δυνατόν να επικυρωθεί. Διορθώστε τα σφάλματα. 

Σφάλμα 2.12 Όταν η έκδοση εργασίας είναι 0, η ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης δεν πρέπει να είναι κενή (σφάλμα) 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 1a, ειδικός στόχος: 1.1.1, 

δείκτης: T1604, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2014 (4,00 < 6,80). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 1a, ειδικός στόχος: 1.1.1, 

δείκτης: T1604, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2015 (5,50 < 6,80). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 1a, ειδικός στόχος: 1.1.1, 

δείκτης: T1604, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2016 (4,70 < 6,80). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 1a, ειδικός στόχος: 1.1.1, 

δείκτης: T1604, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2017 (5,80 < 6,80). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 2b, ειδικός στόχος: 2.2.1, 

δείκτης: Τ1606, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2014 (54,00 < 79,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 2b, ειδικός στόχος: 2.2.1, 
δείκτης: Τ1606, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2015 (52,00 < 79,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 2b, ειδικός στόχος: 2.2.1, 

δείκτης: Τ1606, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2016 (52,00 < 79,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 2b, ειδικός στόχος: 2.2.1, 
δείκτης: Τ1606, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2017 (52,00 < 79,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 2c, ειδικός στόχος: 2.3.1, 

δείκτης: 07904, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2015 (35,00 < 39,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 2c, ειδικός στόχος: 2.3.1, 
δείκτης: 07904, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2016 (38,00 < 39,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 2c, ειδικός στόχος: 2.3.1, 

δείκτης: 07904, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2017 (38,00 < 39,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 2c, ειδικός στόχος: 2.3.1, 
δείκτης: 07904, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2018 (37,00 < 39,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3c, ειδικός στόχος: 3.3.1, 

δείκτης: Τ1610, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2014 (223.000.000,00 < 740.500.000,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3c, ειδικός στόχος: 3.3.1, 

δείκτης: Τ1610, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2015 (241.000.000,00 < 740.500.000,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3c, ειδικός στόχος: 3.3.1, 

δείκτης: Τ1610, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2016 (244.000.000,00 < 740.500.000,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, ειδικός στόχος: 4.5.1, 
δείκτης: Τ1614, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2015 (45.449.373,00 < 48.726.297,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, ειδικός στόχος: 4.5.1, 

δείκτης: Τ1614, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2016 (44.897.200,00 < 48.726.297,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, ειδικός στόχος: 4.5.1, 
δείκτης: Τ1614, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2017 (45.819.230,00 < 48.726.297,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, ειδικός στόχος: 4.5.1, 

δείκτης: Τ1614, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2018 (44.694.510,00 < 48.726.297,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4e, ειδικός στόχος: 4.5.1, 
δείκτης: Τ1614, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2019 (44.708.946,00 < 48.726.297,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6c, ειδικός στόχος: 6.3.1, 

δείκτης: Τ1662, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2015 (943.076,00 < 994.770,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6e, ειδικός στόχος: 6.5.1, 
δείκτης: Τ1620, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2016 (24,00 < 33,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.48 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6e, ειδικός στόχος: 6.5.1, 

δείκτης: Τ1620, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2017 (17,00 < 33,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.49 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 1a, ειδικός στόχος: 1.1.1, δείκτης: T1604, κατηγορία περιφέρειας: L, 
έτος: 2018 (21,60 > 10,60). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.49 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 1a, ειδικός στόχος: 1.1.1, δείκτης: T1604, κατηγορία περιφέρειας: L, 

έτος: 2019 (19,17 > 10,60). Να ελεγχθεί. 
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Προειδοποίηση 2.49 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 1b, ειδικός στόχος: 1.2.1, δείκτης: Τ1605, κατηγορία περιφέρειας: L, 

έτος: 2016 (5.250.000,00 > 4.116.000,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.49 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 1b, ειδικός στόχος: 1.2.1, δείκτης: Τ1605, κατηγορία περιφέρειας: L, 
έτος: 2018 (18.030.000,00 > 4.116.000,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.49 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3a, ειδικός στόχος: 3.1.1, δείκτης: Τ1608, κατηγορία περιφέρειας: L, 

έτος: 2018 (36,90 > 29,20). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.49 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6e, ειδικός στόχος: 6.5.1, δείκτης: Τ1620, κατηγορία περιφέρειας: L, 
έτος: 2015 (62,00 > 35,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.49 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6e, ειδικός στόχος: 6.5.1, δείκτης: Τ1620, κατηγορία περιφέρειας: L, 

έτος: 2019 (40,00 > 35,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.49 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 4, επενδυτική προτεραιότητα: 9a, ειδικός στόχος: 9.1.1, δείκτης: Τ1649, κατηγορία περιφέρειας: L, 
έτος: 2015 (1.237.177,00 > 1.008.390,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.49 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 4, επενδυτική προτεραιότητα: 9a, ειδικός στόχος: 9.1.1, δείκτης: Τ1649, κατηγορία περιφέρειας: L, 

έτος: 2017 (1.277.157,00 > 1.008.390,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.50 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μεγαλύτερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 7b, ειδικός στόχος: 7.2.2, 
δείκτης: Τ1624, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2014 (157,00 > 128,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.50 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μεγαλύτερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 7b, ειδικός στόχος: 7.2.2, 

δείκτης: Τ1624, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2015 (136,00 > 128,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.50 Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μεγαλύτερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 7b, ειδικός στόχος: 7.2.2, 
δείκτης: Τ1624, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2016 (140,00 > 128,00). Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 102,58% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6b, δείκτης: CO18, 

κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2016. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 102,58% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6b, δείκτης: CO18, 
κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2017. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 102,58% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6b, δείκτης: CO18, 

κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 102,58% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6b, δείκτης: CO18, 
κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 103,66% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: CO31, 

κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 103,66% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: CO31, 
κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 108,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6c, δείκτης: CO09, 

κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2017. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 108,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6c, δείκτης: CO09, 
κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 108,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6c, δείκτης: CO09, 

κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 108,11% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6b, δείκτης: CO19, 

κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 111,83% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6d, δείκτης: CO23, 

κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 114,72% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6d, δείκτης: CO23, 

κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 121,96% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 4, επενδυτική προτεραιότητα: 10a, δείκτης: CO35, 

κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 123,21% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 4, επενδυτική προτεραιότητα: 10a, δείκτης: CO35, 

κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 133,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 7, επενδυτική προτεραιότητα: -, δείκτης: Τ1650, 

κατηγορία περιφέρειας: , έτος: 2017. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 140,91% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3a, δείκτης: CO28, 

κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 146,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3c, δείκτης: CO08, 

κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 
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Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 164,99% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6e, δείκτης: CO38, 

κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 166,67% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 7, επενδυτική προτεραιότητα: -, δείκτης: Τ1650, 
κατηγορία περιφέρειας: , έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 183,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 7, επενδυτική προτεραιότητα: -, δείκτης: Τ1652, 

κατηγορία περιφέρειας: , έτος: 2017. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 183,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 7, επενδυτική προτεραιότητα: -, δείκτης: Τ1652, 
κατηγορία περιφέρειας: , έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 183,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 7, επενδυτική προτεραιότητα: -, δείκτης: Τ1652, 

κατηγορία περιφέρειας: , έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 233,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 7, επενδυτική προτεραιότητα: -, δείκτης: Τ1650, 
κατηγορία περιφέρειας: , έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 246,67% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 1b, δείκτης: CO26, 

κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2018. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 246,67% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 1b, δείκτης: CO26, 
κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 297,91% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3a, δείκτης: CO08, 

κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.52 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 375,00% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 2c, δείκτης: SO007, 
κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.53 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 101,43% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6b, δείκτης: CO18, 

κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.53 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 133,33% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «F», άξονας προτεραιότητας: 7, επενδυτική προτεραιότητα: -, δείκτης: Τ1650, 
κατηγορία περιφέρειας: , έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.54 Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε για τις εκροές «F» (υλοποιηθείσες) ανέρχεται στο 237,25% της ετήσιας συνολικής τιμής που καταχωρίστηκε για τις εκροές «S» (προβλέψεις από 

επιλεγμένες πράξεις), για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 4c, δείκτης: CO34, κατηγορία περιφέρειας: L, έτος: 2019. Να ελεγχθεί. 

Προειδοποίηση 2.73.1 Στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για FoF, SF/FoF και SF, το στοιχείο 38.2 πρέπει να είναι >= στοιχείο 15.2: μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ALPHA 
BANK» - 0,00 > 20.791,20 

Προειδοποίηση 2.73.1 Στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για FoF, SF/FoF και SF, το στοιχείο 38.2 πρέπει να είναι >= στοιχείο 15.2: μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» - 0,00 > 38.554,51 

Προειδοποίηση 2.74.1 Στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για FoF, SF/FoF και SF, το στοιχείο 38.2.1 πρέπει να είναι >= στοιχείο 15.2.1: μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  
ALPHA BANK» - 0,00 > 20.791,20 

Προειδοποίηση 2.74.1 Στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για FoF, SF/FoF και SF, το στοιχείο 38.2.1 πρέπει να είναι >= στοιχείο 15.2.1: μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» - 0,00 > 38.554,51 

Προειδοποίηση 2.165 Ενδέχεται να λείπουν δεδομένα στο στοιχείο 24 (όταν στην προηγούμενη ΕΕΥ υπάρχει το ίδιο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και προϊόν, το στοιχείο 24 θα πρέπει να είναι > 0). Μέσο χρηματοοικονομικής 
τεχνικής:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Προϊόν: ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Προειδοποίηση 2.165 Ενδέχεται να λείπουν δεδομένα στο στοιχείο 24 (όταν στην προηγούμενη ΕΕΥ υπάρχει το ίδιο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και προϊόν, το στοιχείο 24 θα πρέπει να είναι > 0). Μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Προϊόν: ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Προειδοποίηση 2.165 Ενδέχεται να λείπουν δεδομένα στο στοιχείο 24 (όταν στην προηγούμενη ΕΕΥ υπάρχει το ίδιο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και προϊόν, το στοιχείο 24 θα πρέπει να είναι > 0). Μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Προϊόν: ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 


