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Εισαγωγή 

Το παρόν αποτελεί το Μεθοδολογικό Έγγραφο για το Πλαίσιο Επίδοσης του Προγράμματος 
«ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027», το οποίο καταρτίσθηκε με βασικό στόχο να συνδράμει στην 
κατανόηση της λογικής της παρέμβασης, της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, της επιλογής 
και στοχοθέτησης των δεικτών. 

Το Πλαίσιο Επίδοσης (Π.Ε.) επιτρέπει την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την 
αξιολόγηση της απόδοσης του Προγράμματος, καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του, ενώ 
παράλληλα συμβάλλει στη μέτρηση της συνολικής επίδοσης των Ταμείων σε επίπεδο Ε.Ε. 
Περιλαμβάνει τους δείκτες εκροών και τους δείκτες αποτελεσμάτων που συνδέονται με τους 
ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα. Για την Τεχνική Βοήθεια δεν υπάρχουν 
ειδικοί στόχοι και στο Π.Ε. περιλαμβάνονται μόνο δείκτες εκροών. 

Για όλους τους δείκτες του Π.Ε. τίθενται: 

 ορόσημα που πρέπει να επιτευχθούν έως το τέλος του 2024 και αφορούν μόνο δείκτες 
εκροών, 

 στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν έως το τέλος του 2029 και αφορούν δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων. 

Η επίτευξη των τιμών των οροσήμων όλων των δεικτών εκροών θα εξεταστεί για το Πρόγραμμα, 
κατά την ενδιάμεση επανεξέταση το 2025. Για την πρόταση αναθεώρησης του Προγράμματος 
θα ληφθεί υπόψη μεταξύ άλλων και η επίτευξη των δεικτών του Π.Ε. μέχρι και το τέλος του 
2024 και οι δυσκολίες που μπορεί να έχουν προκύψει κατά την υλοποίηση του. Το παρόν 
μεθοδολογικό έγγραφο Π.Ε. θα αποτελέσει το κείμενο αναφοράς για την αναθεώρηση των 
οροσήμων και των στόχων και για τις ενδεχόμενες αλλαγές του Προγράμματος στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης επανεξέτασης.  

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, έχουν προδιαγραφεί συγκεκριμένες 
διαδικασίες για τη διαμόρφωση του συστήματος δεικτών και την αιτιολόγηση της επιλογής 
τους. Η παρακολούθηση και η μέτρηση των δεικτών αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΣΠΔ), στο πλαίσιο των 
οποίων περιλαμβάνονται διαδικασίες, προβλέψεις, κατευθύνσεις και εργαλεία για την 
ποιοτική και αξιόπιστη συλλογή των δεδομένων των δεικτών. Κύρια στοιχεία του ΕΣΠΔ για την 
εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων, αποτελούν το Μεθοδολογικό 
Έγγραφο για το Πλαίσιο Επίδοσης και  το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ). Η διαμόρφωση του 
συστήματος δεικτών βασίζεται στη λογική της παρέμβασης και την υιοθέτηση των κριτηρίων 
RACER κατά τη διαδικασία επιλογής κατάλληλων και ποιητικών ειδικών δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων. Για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων όλων των δεικτών, με βάση 
το υφιστάμενο ΣΔΕ, αποτυπώνονται από τον δικαιούχο οι τιμές στο Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης 
Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ). Ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να τεκμηριώσει στο ΔΔΕΔΠ τις 
επιτευχθείσες τιμές δεικτών με βάση τη μέθοδο μέτρησης που προβλέπεται στο σχετικό Δελτίο 
Ταυτότητας Δείκτη, επισυνάπτοντας σχετικό υλικό.  

Η επαλήθευση της προόδου επίτευξης των δεικτών πιστοποιείται από τη Διαχειριστική Αρχή 
(ΔΑ) και αποτυπώνεται στο Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης 
(ΔΔΕΕΔΠ), το οποίο συμπληρώνει η ίδια. Ειδικά για τις δράσεις των κρατικών ενισχύσεων 
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διαμορφώνεται σχετική Έκθεση Επαλήθευσης στην οποία πιστοποιούνται από τα αρμόδια 
όργανα οι τιμές των δεικτών και τροφοδοτείται το ΔΔΕΕΔΠ. 

Το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών που τροφοδοτούν τους δείκτες με βάση τις 
διαδικασίες και τα έντυπα που αναφέρθηκαν παραπάνω, αποθηκεύονται στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), μέσω του οποίου υλοποιείται η διαβίβαση των δεδομένων στην 
Επιτροπή και διευκολύνεται η παραγωγή σχετικών αναφορών. Τα στοιχεία των δεικτών των 
Προγραμμάτων 2021-2027 προβλέπεται ότι θα τηρούνται σε πολλαπλά επίπεδα του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, 
από το ανώτερο επίπεδο του εγκεκριμένου Προγράμματος έως το κατώτερο επίπεδο της 
πράξης και του απογραφικού δελτίου συμμετέχοντα, στην περίπτωση δράσεων που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+. 

Η ορθότητα και η πληρότητα των δεδομένων δεικτών διασφαλίζεται από τις διαδικασίες 
ενημέρωσης και τη λειτουργικότητα που εφαρμόζει το ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η διασφάλιση αυτή 
προκύπτει μέσω της τήρησης σε όλα τα επίπεδα της δομής των δεικτών, όπως αυτή 
προβλέπεται από το σε ισχύ Πρόγραμμα, της διενέργεια λογικών ελέγχων επικύρωσης και 
ελέγχων πληρότητας, στο σύνολο των σχετικών δελτίων, κατά την υποβολή τους από τους 
δικαιούχους και κατά την οριστικοποίησή τους από τις ΔΑ, όπως και της δημοσίευσης των 
ελέγχων επικύρωσης στις οδηγίες του εκάστοτε δελτίου, καθώς και κάθε άλλη διαδικασία που 
κρίνεται αναγκαία για τη απρόσκοπτη και ποιοτική μέτρηση των δεικτών. Οι ρυθμίσεις στο ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ και η λειτουργία του συστήματος αποτυπώνεται στα εγχειρίδια χρήσης του. 

Ειδικότερα το μεθοδολογικό έγγραφο καταγράφει: 

- τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των δεικτών ανά ειδικό στόχο,  
- τα δεδομένα ή τεκμήρια που χρησιμοποιούνται,  
- την ποιότητα των δεδομένων,  
- την μέθοδο υπολογισμού και  
- τους παράγοντες που μπορεί να έχουν επίδραση στην επίτευξη των στόχων. 

Το Μεθοδολογικό Έγγραφο για το Πλαίσιο Επίδοσης: 

 Τεκμηριώνει τα δεδομένα και τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή των 
δεικτών στο επίπεδο του κάθε Ειδικού Στόχου. 

 Παρέχει θεσμική μνήμη για το Πρόγραμμα. 
 Παρέχει τη βάση για την αιτιολόγηση μεταγενέστερων αλλαγών του Προγράμματος όταν 

οι παραδοχές ή η ζήτηση αλλάζει. 
 Υποστηρίζει μια μεταγενέστερη αξιολόγηση του Προγράμματος. 

Η προετοιμασία του παρόντος Μεθοδολογικού Εγγράφου και η συνυποβολή του με το 
Πρόγραμμα, συμβάλλει θετικά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την έγκριση του 
Προγράμματος και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο και στις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του. 
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Ενότητα 1. Περιγραφή των κριτηρίων που εφαρμόσθηκαν για την επιλογή 
των δεικτών του Προγράμματος με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας των 
δεδομένων 

Στην παρούσα Ενότητα παρατίθενται οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που 
εφαρμόσθηκαν για την επιλογή των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων του Προγράμματος.  

Ειδικότερα, περιγράφονται ανά ειδικό στόχο: 

 τα βασικά κριτήρια που εφαρμόσθηκαν για την επιλογή των κοινών δεικτών 

 οι λόγοι που οδήγησαν στην υιοθέτηση ειδικών δεικτών και τα κριτήρια για την 
επιλογή τους. 

 

1.1. Κριτήρια Επιλογής Κοινών Δεικτών 

Η επιλογή των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων του Προγράμματος 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας συνεκτικά διαμορφωμένης λογικής της παρέμβασης, με 
τρόπο ώστε η αναμενόμενη αλλαγή που αποτυπώνεται στο αποτέλεσμα να μπορεί να μετρηθεί 
με έναν ή περισσότερους δείκτες αποτελεσμάτων και οι δείκτες εκροών να αποτυπώνουν 
κατάλληλα τα όσα επιτυγχάνονται (αγαθά ή υπηρεσίες που άμεσα παράγονται) με τους πόρους 
που χορηγήθηκαν. 

Για τις προγραμματιζόμενες κατηγορίες δράσεων του Προγράμματος που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΤΔΜ (για δράσεις τύπου ΕΤΠΑ) η επιλογή των κοινών 
δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μεταξύ αυτών που σχετίζονται άμεσα 
με τους Στόχους Πολιτικής (ΣΠ) ή/και τους Ειδικούς Στόχους (ΕΣ) που έχουν επιλεγεί για το 
Πρόγραμμα. 

Για τις προγραμματιζόμενες κατηγορίες δράσεων του Προγράμματος που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+/ΤΔΜ (δράσεις τύπου ΕΚΤ+) η επιλογή των κοινών δεικτών 
εκροών, άμεσων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε τόσο με βάση τις 
κύριες ομάδες-στόχου των κατηγοριών δράσεων, όσο και με βάση τις αναμενόμενες αλλαγές 
και σύμφωνα με την κατηγοριοποίησή τους στους αντίστοιχους ΕΣ, όπως αυτή προσδιορίζεται 
στα Παραρτήματα του Καν. ΕΚΤ+. 

Η επιλογή των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων στηρίζεται στη λογική της 
παρέμβασης και τεκμηριώνεται αναλυτικά ως ακολούθως, ενώ στο Παράρτημα Ι 
αποτυπώνεται συνοπτικά η επιλογή τους, ανά Προτεραιότητα του Προγράμματος. 
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1.1.1. Προτεραιότητα 1. Ενίσχυση του παραγωγικού και οικονομικού μετασχηματισμού της 
Περιφέρειας 

1.1.1.1. Ειδικός Στόχος 1.01. Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της 
καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών 

Κατηγορία Δράσης:  1.01.01 Ενίσχυση των υποδομών και δομών στήριξης της ΕΤΑΚ 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ερευνητικά 
Κέντρα (ΕΚΕΤΑ), Φορείς δημόσιου χαρακτήρα που έχουν στόχο την προαγωγή και την 
υποστήριξη της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας, Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, Ερευνητές. 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO06 Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες ερευνητικές 
εγκαταστάσεις (Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης). 

O RCO06 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς οι χρήστες των 
υποδομών των ερευνητικών φορέων που θα επεκταθούν/αναβαθμιστούν είναι το προσωπικό 
Ε&Α των φορέων.  

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR102 Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες (Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης). 

Ο δείκτης RCR102 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς το αναμενόμενο αποτέλεσμα των 
ενισχύσεων είναι η αύξηση της απασχόλησης σε θέσεις Ε&Α. 

 

Κατηγορία Δράσης:  1.01.02 Ενίσχυση έρευνας επιχειρήσεων - ερευνητικών φορέων με 
έμφαση σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ, Συνεργατικοί σχηματισμοί και συστάδες επιχειρήσεων με 
ακαδημαϊκά ή/και ερευνητικά ιδρύματα, Ερευνητές 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO01 Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, 
μικρές, μεσαίες, μεγάλες) (Επιχειρήσεις ). 

O RCO01 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς αφορά ενισχύσεις σε 
επιχειρήσεις 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO02 Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις 
(Επιχειρήσεις). 

 O RCO02 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς αφορά ενισχύσεις σε 
επιχειρήσεις με την μορφή επιχορήγησης 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO10 Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς οργανισμούς 
(Επιχειρήσεις). 

 O RCO10 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς αφορά επιχορηγήσεις 
σε επιχειρήσεις για συνεργασία με ερευνητικούς φορείς.  
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Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR02 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια 
στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) (Ευρώ). 

Ο δείκτης RCR02 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς το αναμενόμενο αποτέλεσμα των 
ενισχύσεων είναι η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων. 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR03 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν 
καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών (Επιχειρήσεις). 

Ο δείκτης RCR03 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς το αναμενόμενο αποτέλεσμα των 
ενισχύσεων είναι η αύξηση των καινοτομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που ενισχύονται. 

 

1.1.1.2. Ειδικός Στόχος 1.02. Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, 
τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις Δημόσιες Αρχές 

Κατηγορία Δράσης:  1.02.01 Ενίσχυση ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών προς πολίτες 
και επιχειρήσεις 

Κύριες ομάδες-στόχοι: ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Επιστημονικά-
επαγγελματικά επιμελητήρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Δημόσιες μονάδες υγείας. 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO14 Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη 
ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών (Δημόσιοι Οργανισμοί). 

O RCO14 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς θα υποστηριχθούν 
οργανισμοί. 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR11 Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων 
ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών (Χρήστες /έτος). 

Ο δείκτης RCR11 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς το αναμενόμενο αποτέλεσμα των 
ενισχύσεων είναι η αύξηση της χρήσης δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών. 

 

1.1.1.3. Ειδικός Στόχος 1.03. Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγωγικών επενδύσεων 

Κατηγορία Δράσης:  1.03.01 Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις, Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO01 Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, 
μικρές, μεσαίες, μεγάλες) (Επιχειρήσεις).  

O RCO01έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς αφορά ενισχύσεις σε 
επιχειρήσεις 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO02 Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις 
(Επιχειρήσεις). 
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 O RCO02 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς αφορά ενισχύσεις σε 
επιχειρήσεις με την μορφή επιχορήγησης 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO05 Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται (Επιχειρήσεις). 

O RCO05 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς θα ενισχυθούν και 
νέες/υπό ίδρυση επιχειρήσεις. 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που 
υποστηρίζονται (Συνεισφορές σε στρατηγικές). 

O RCO75 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς θα ενισχυθούν 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο των ΒΑΑ και ΟΧΕ του Προγράμματος και μετράει τον αριθμό 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε χωρικές στρατηγικές. 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR02 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια 
στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) (Ευρώ). 

Ο δείκτης RCR02 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς το αναμενόμενο αποτέλεσμα των 
ενισχύσεων είναι η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων. 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR01 Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες  (ΙΠΑ). 

Ο δείκτης RCR01 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς το αναμενόμενο αποτέλεσμα των 
ενισχύσεων είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που ενισχύονται. 

 

1.1.2. Προτεραιότητα 2. Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου 
ανάπτυξης 

1.1.2.1. Ειδικός Στόχος 2.01. Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου  

Κατηγορία Δράσης:  2.01.01 Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών 

Κύριες ομάδες-στόχοι: ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, 3η ΥΠΕ Μακεδονίας, Νοσοκομεία 
και φορείς του Υπουργείου Υγείας, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Πολιτιστικά ιδρύματα , 
Επιμελητήρια. 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO19 Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση 
(Τετραγωνικά Μέτρα) 

O RCO19 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς η παρεχόμενη 
υποστήριξη αφορά δημόσια κτήρια και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα της αναμενόμενες εκροές, ως 
προς τον αριθμό των κτηρίων που αναβαθμίζονται. 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR26 Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της 
οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα) (MWh/έτος) 
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Ο δείκτης RCR26 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα που αφορούν δημόσια κτίρια με αναβαθμισμένη ενεργειακή 
απόδοση. Καθώς η Δράση αφορά μόνο δημόσια κτίρια δεν απαιτείται επιμερισμός του δείκτη. 

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων: RCR29 Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου(τόνοι 
ισοδύναμουCO2/έτος).  

Ο δείκτης ποσοτικοποιεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της δράσης που είναι ανθρακικό 
αποτύπωμα (carbon footprint) των κατοικιών που αναβαθμίζονται πριν (τιμή βάσης) και μετά 
το πέρας (τιμή στόχος) της δράσης. 

1.1.2.2. Ειδικός Στόχος 2.04. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της 
πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας 
υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα  

Κατηγορία Δράσης:  2.04.01 Ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης 
των φυσικών κινδύνων 

Κύριες ομάδες-στόχοι: ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO25 Αντιπλημμυρικά έργα σε ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών που 
κατασκευάστηκαν ή ενισχύθηκαν πρόσφατα (Χιλιόμετρα). 

O RCO25 έχει υψηλή συνάφεια με το κύριο αντικείμενο της δράσης, καθώς αφορά το έργα  
αντιπλημμυρικής προστασίας που αφορούν παρεμβάσεις σε κοίτες (διευθετήσεις, αναπλάσεις) 
ή τεχνητά συστήματα συλλογής υδάτων (κανάλια, αγωγοί). 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO24 Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα 
παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικών 
καταστροφών (Ευρώ).  

O RCO24 είναι συμπληρωματικός καθώς έχει άμεση συνάφεια με έργα για την αντιμετώπιση 
και την ανταπόκριση σε πλημμύρες που δεν σχετίζονται με τεχνικά έργα, αλλά περιλαμβάνουν 
εξοπλισμό. 

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων: RCR35 Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά 
μέτρα(άτομα) 

Ο RCR35 έχει υψηλή συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης καθώς στόχος της είναι η 
προστασία των κατοίκων της περιοχής από τον κίνδυνο πλημμύρας. 

 

1.1.2.3. Ειδικός Στόχος 2.05. Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης 
διαχείρισης του νερού  

Κατηγορία Δράσης:  2.05.01 Κατασκευή, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση των 
υποδομών ύδρευσης 
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Κύριες ομάδες-στόχοι: ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO30 Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα 
διανομής των δημόσιων δικτύων ύδρευσης (Χιλιόμετρα). 

O RCO30 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς μετράει την επέκταση 
του δικτύου πόσιμου νερού που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα. 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR41 Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο 
δίκτυο ύδρευσης (Άτομα). 

Ο δείκτης RCR41 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα των εκροών, δηλαδή του νέου υδρευτικού δικτύου.  

Κατηγορία Δράσης:  2.05.03 Δράσεις υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων  

Κύριες ομάδες-στόχοι: ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO31 Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για το δημόσιο 
δίκτυο συλλογής λυμάτων (Χιλιόμετρα). 

O RCO31 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς εκφράζει την επέκταση 
των δικτύων λυμάτων στην περιφέρεια που προκύπτει από την δράση του Προγράμματος 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO32 Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας 
λυμάτων(ισοδύναμο πληθυσμού) 

O RCO32 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς εκφράζει την κατασκευή 
νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων ΕΕΛ στην περιφέρεια που προκύπτει από την δράση του 
Προγράμματος 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR42 Πληθυσμός συνδεδεμένος σε τουλάχιστον δευτερεύον 
δημόσιο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων (Άτομα). 

Ο δείκτης RCR42 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα που είναι η επέκταση του δικτύου συλλογής που συνδέεται με 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 

 

1.1.2.4. Ειδικός Στόχος 2.06. Προαγωγή της μετάβασης σε μια κυκλική και σε αποδοτική ως 
προς τους πόρους οικονομία 

Κατηγορία Δράσης:  2.06.01 Προώθηση δράσεων πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής 
και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, δημιουργίας και διαχείρισης πράσινων σημείων  

Κύριες ομάδες-στόχοι: ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα, 
ΔΙΑΔΥΜΑ. 
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Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO34 Πρόσθετη ικανότητα για την ανακύκλωση των αποβλήτων 
(τόνοι / έτος) 

O RCO34 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς μετράει την 
δυναμικότητα που εγκαθίσταται 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR47 Ανακυκλωμένα απόβλητα (τόνοι ανά έτος) 

Ο δείκτης RCR47 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα επί του στόχου πολιτικής για αύξηση των ποσοστών 
ανακύκλωσης. 

 

1.1.3. Προτεραιότητα 3. Βελτίωση της διασυνδεσιμότητας της Περιφέρειας 

1.1.3.1. Ειδικός Στόχος 3.02. Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην 
κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση στο ΔΕΔ-Μ και στη διασυνοριακή 
κινητικότητα 

Κατηγορία Δράσης:  3.02.01 Αναβάθμιση ενδοπεριφερειακού δικτύου και προώθηση της 
συνδεσιμότητας με την Εγνατία και τους Κάθετους Άξονες 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, ΟΤΑ Α' βαθμού, 
Υπουργείο Εσωτερικών.  

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO44 Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών - μη ΔΕΔ-Μ (Χιλιόμετρα). 

O RCO44 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς αφορά έργα κατασκευής 
νέου και αναβάθμισης οδικού δικτύου. 

Κοινός Δείκτης Εκροών: RCR56 Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών 
υποδομών (ανθρωποηµέρες/έτος). 

O RCR56 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς αφορά σε εξοικονόμηση 
χρόνου σε οδικές υποδομές που βελτιώθηκαν. 

 

1.1.4. Προτεραιότητα 4A. Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΤΠΑ) 

1.1.4.1. Ειδικός Στόχος 4A.02.  Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς 
και ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και  διά βίου μάθησης μέσω της 
ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

Κατηγορία Δράσης:  4A.02.01 Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών σχολικής εκπαίδευσης 

Κύριες ομάδες-στόχοι: ΟΤΑ Α' βαθμού, Υπουργείο Παιδείας και Νομικά Πρόσωπα.  
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Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO67 Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων (Άτομα). 

O RCO67 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί την 
χωρητικότητα των δομών που ενισχύονται είτε με νέες/αναβαθμισμένες υποδομές είτε με 
αναβάθμιση εξοπλισμού 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR71 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων (Χρήστες/έτος) 

Ο δείκτης RCR71 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα από την λειτουργία των δομών που θα υποστηριχθούν. 

Κατηγορία Δράσης:  4A.02.03 Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO67 Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων (Άτομα). 

O RCO67 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί την 
χωρητικότητα των δομών που ενισχύονται. 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR71 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων (Χρήστες/έτος). 

Ο δείκτης RCR71 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα από την λειτουργία των δομών που θα υποστηριχθούν. 

 

1.1.4.2. Ειδικός Στόχος 4A.05. Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και 
προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που 
βασίζεται στην οικογένεια και την τοπική κοινότητα 

Κατηγορία Δράσης:  4A.05.01 Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Υπουργείο Υγείας και Νομικά Πρόσωπα, 3η ΥΠΕ, Νοσοκομεία, Κέντρα 
Υγείας, ΕΚΑΒ, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO69 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
υγειονομικής περίθαλψης (Άτομα/έτος). 

O RCO69 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί την 
χωρητικότητα των δομών που ενισχύονται 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR73 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης (Χρήστες/έτος). 

Ο δείκτης RCR73 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα από την λειτουργία των δομών που θα υποστηριχθούν.  
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Κατηγορία Δράσης:  4A.05.02 Ενίσχυση / αναβάθμιση του υγειονομικού εξοπλισμού των 
υποδομών υγείας 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Υπουργείο Υγείας και Νομικά Πρόσωπα, 3η ΥΠΕ, Νοσοκομεία, Κέντρα 
Υγείας, ΕΚΑΒ, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO69 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
υγειονομικής περίθαλψης (Άτομα/έτος). 

O RCO69 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί την 
χωρητικότητα των δομών που ενισχύονται. 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR73 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης (Χρήστες/έτος). 

Ο δείκτης RCR73 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα από την λειτουργία των δομών που θα υποστηριχθούν. 

 

Κατηγορία Δράσης:  4A.05.03 Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής μέριμνας 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΟΤΑ Α’ βαθμού, Δημόσιοι Φορείς, 
Ευπαθείς ομάδες, ΑμεΑ, Ρομά 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO70 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης) (Άτομα/έτος). 

O RCO70 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί την 
χωρητικότητα των δομών που ενισχύονται. 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR74 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας (Χρήστες/έτος). 

Ο δείκτης RCR74 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα από την λειτουργία των δομών που θα υποστηριχθούν. 

 

1.1.4.3. Ειδικός Στόχος 4A.06. Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου 
τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική 
καινοτομία 

Κατηγορία Δράσης:   
4A.06.01 Προστασία, ανάδειξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του 

οικοτουρισμού  
4A.06.02 Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους 

δικτύωσης 
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Κύριες ομάδες-στόχοι: Υπουργεία Τουρισμού και Πολιτισμού και εποπτευόμενοι φορείς, ΟΤΑ 
Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO77 Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που 
υποστηρίζονται (Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι). 

O RCO77 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς μετράει τον αριθμό των 
παρεμβάσεων. 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR77 Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που 
υποστηρίζονται (Επισκέπτες ανά έτος). 

Ο δείκτης RCR77 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα της βελτίωσης της ελκυστικότητας των τουριστικών και 
πολιτιστικών χώρων και περιοχών. 

1.1.5. Προτεραιότητα 4B. Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕKΤ+) 

1.1.5.1. Ειδικός Στόχος 4B.01. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα 
ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους 
νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για 
τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της 
αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας 

Κατηγορία Δράσης:  4B.01.01 Δράσεις προώθησης ανέργων στην απασχόληση (ΝΘΕ) με 
έμφαση σε τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Άνεργοι, νέοι άνεργοι, γυναίκες, ΑμεΑ και μακροχρόνια άνεργοι, 
επιχειρήσεις, ΟΑΕΔ.  

Κοινός Δείκτης Εκροών:ΕΕCO02 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 
(Αριθμός ατόμων). 

O ΕΕCO02 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τα 
άτομα της ομάδας στόχου που ωφελούνται από την πρόσληψη. 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που 
υποστηρίζονται (Συνεισφορές σε στρατηγικές). 

O RCO75 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς θα ενισχυθούν δράσεις 
προώθησης ανέργων στην απασχόληση στο πλαίσιο των ΒΑΑ και ΟΧΕ του Προγράμματος και 
μετράει τον αριθμό χρηματοδοτικών συνεισφορών σε χωρικές στρατηγικές. 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:EECR05 Συμμετέχοντες που εργάζονται, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες μετά τη συμμετοχή τους (Αριθμός 

ατόμων). 
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Ο δείκτης EECR05 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα από την ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας και τον δείκτη 
εκροής EECO02.  

Κατηγορία Δράσης:  4B.01.02 Δράσεις κατάρτισης-αναβάθμισης δεξιοτήτων ανέργων με 
έμφαση σε τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Άνεργοι, νέοι άνεργοι, γυναίκες, ΑμεΑ και μακροχρόνια άνεργοι, Φορείς 
του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς. 

Κοινός Δείκτης Εκροών: ΕΕCO02 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 
(Αριθμός ατόμων). 

O ΕΕCO02 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τα 
άτομα της ομάδας στόχου που ωφελούνται από την κατάρτιση 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που 
υποστηρίζονται (Συνεισφορές σε στρατηγικές). 

O RCO75έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς θα ενισχυθούν δράσεις 
κατάρτισης – αναβάθμισης δεξιοτήτων ανέργων στο πλαίσιο των ΒΑΑ και ΟΧΕ του 
Προγράμματος και μετράει τον αριθμό χρηματοδοτικών συνεισφορών σε χωρικές στρατηγικές. 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος: EECR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό 
προσόν αμέσως μετά τη συμμετοχή τους (Αριθμός ατόμων). 

Ο δείκτης EECR03 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση της κατάρτισης. 

 

Κατηγορία Δράσης:  4B.01.03 Δράσεις ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης / έναρξης 
επαγγελματικής δραστηριότητας (ΝΕΕ) 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Άνεργοι, νέοι άνεργοι, γυναίκες, ΑμεΑ και μακροχρόνια άνεργοι, ΟΑΕΔ. 

Κοινός Δείκτης Εκροών: ΕΕCO02 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 
(Αριθμός ατόμων). 

O ΕΕCO02 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τα 
άτομα της ομάδας στόχου που ωφελούνται από την ενίσχυση για την δημιουργία επιχείρησης. 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που 
υποστηρίζονται (Συνεισφορές σε στρατηγικές). 

O RCO75 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς θα ενισχυθούν δράσεις 
αυτοαπασχόλησης στο πλαίσιο των ΒΑΑ και ΟΧΕ του Προγράμματος και μετράει τον αριθμό 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε χωρικές στρατηγικές. 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος: EECR05 Συμμετέχοντες που εργάζονται, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες μετά τη συμμετοχή τους (Αριθμός 
ατόμων)  

Ο δείκτης EECR05 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα από την ενίσχυση των ανέργων. 
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1.1.5.2. Ειδικός Στόχος 4B.04. Προώθηση  της προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων και 
επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργού και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός 
υγιεινού και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει 
τους κινδύνους για την υγεία  

Κατηγορία Δράσης:  4B.04.01 Δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων εργαζομένων σε μικρές 
επιχειρήσεις και επαγγελματιών με έμφαση σε τομείς της στρατηγικής έξυπνης 
εξειδίκευσης 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Εργαζόμενοι, Επιχειρήσεις, Αυτοαπασχολούμενοι, Φορείς του 
Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς.  

Κοινός Δείκτης Εκροών:ΕΕCO05 Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων (Αριθμός ατόμων). 

O ΕΕCO05 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τα 
άτομα της ομάδας στόχου που ωφελούνται από την κατάρτιση 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που 
υποστηρίζονται (Συνεισφορές σε στρατηγικές). 

O RCO75έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς θα ενισχυθούν δράσεις 
αναβάθμισης δεξιοτήτων των εργαζομένων στο πλαίσιο των ΒΑΑ και ΟΧΕ του Προγράμματος 
και μετράει τον αριθμό χρηματοδοτικών συνεισφορών σε χωρικές στρατηγικές. 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:EECR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό 
προσόν αμέσως μετά τη συμμετοχή τους (Αριθμός ατόμων). 

Ο δείκτης EECR03 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση της κατάρτισης.  

1.1.5.3. Ειδικός Στόχος 4B.09. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων 
τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών  

Κατηγορία Δράσης:  4B.09.01 Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών 
στην αγορά εργασίας  

Κύριες ομάδες-στόχοι: Υπήκοοι τρίτων χωρών, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, δικαιούχοι 
προσωρινής προστασίας εκπατρισμένοι πολίτες Ουκρανίας, Φορείς του Δημοσίου και της 
Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς. 

Κοινός Δείκτης Εκροών:ΕΕCO13 υπήκοοι τρίτων χωρών (Αριθμός ατόμων). 

O ΕΕCO13 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τα 
άτομα που ωφελούνται.  
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1.1.5.4. Ειδικός Στόχος 4B.10. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως των Ρομά  

Κατηγορία Δράσης:  4B.10.01 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ένταξης των Ρομά στην αγορά 
εργασίας 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Ρομά, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά 
Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς.  

Κοινός Δείκτης Εκροών: ΕΕCO15 Μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) (Αριθμός ατόμων).  

O ΕΕCO15 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τα 
άτομα που ωφελούνται 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος: EECR05 Συμμετέχοντες που εργάζονται, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες μετά τη συμμετοχή τους (Αριθμός 
ατόμων) 

Ο δείκτης EECR05 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα αποτελέσματα της 
στήριξης που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι.  

Κατηγορία Δράσης:  4B.10.02 Δράσεις υποστήριξης των Ρομά για τη βελτίωση συνθηκών 
διαβίωσης ή/και μετεγκατάστασης  

Κύριες ομάδες-στόχοι: Ρομά, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά 
Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς.  

Κοινός Δείκτης Εκροών:EECO18 Αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων 
υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (Αριθμός Φορέων). 

O EEC018 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τις 
δομές/φορείς που ενισχύονται.  
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1.1.6. Προτεραιότητα 5. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της 
υπαίθρου (ΕΤΠΑ) 

1.1.6.1. Ειδικός Στόχος 5.01. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της 
φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές 
περιοχές  

Επιχειρησιακά Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) 

Κατηγορία Δράσης:   

5.01.01 Ενίσχυση ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών που συμβάλλουν στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή στη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης 

5.01.02 Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών 

5.01.03  Δράσεις διαλογής και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, δημιουργίας και 
διαχείρισης πράσινων σημείων  

5.01.04 Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των οχημάτων των μέσων 
μαζικής μεταφοράς  

5.01.05 Αναβάθμιση ενδοπεριφερειακού δικτύου και προώθηση της προσβασιμότητας  

5.01.06 Δράσεις προστασίας, ανάπτυξης και προβολής της δημόσιας τουριστικής περιουσίας  

5.01.07 Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης  

5.01.08 Δράσεις αναπλάσεων και δημιουργίας λειτουργικών κοινόχρηστων χώρων 
συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης πρόσβασης για τα ΑμεΑ 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Αστικές Αρχές, δημόσιοι φορείς, συλλογικές οντότητες παραγωγικών, 
κοινωνικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις, κάτοικοι περιοχών 
παρέμβασης. 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO74 Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών 
για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη 

O RCO74 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς μετράει τον πληθυσμό 
των περιοχών που καλύπτουν οι στρατηγικές. 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO75  Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που 
υποστηρίζονται (Συνεισφορές σε στρατηγικές).  

O RCO75 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς μετράει τον αριθμό 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε χωρικές στρατηγικές. 

Κατηγορία Δράσης:  5.01.02 Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών  

Κύριες ομάδες-στόχοι: Αστικές Αρχές, συλλογικές οντότητες παραγωγικών, κοινωνικών 
φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις, κάτοικοι περιοχών παρέμβασης. 
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Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO19 Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση 
(Τετραγωνικά Μέτρα) 

O RCO19 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς η παρεχόμενη 
υποστήριξη αφορά δημόσια κτήρια και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα της αναμενόμενες εκροές, ως 
προς τον αριθμό των κτηρίων που αναβαθμίζονται. 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος:RCR26 Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της 
οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα) (MWh/έτος) 

Ο δείκτης RCR26 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα που αφορούν δημόσια κτίρια με αναβαθμισμένη ενεργειακή 
απόδοση. Καθώς η Δράση αφορά μόνο δημόσια κτίρια δεν απαιτείται επιμερισμός του δείκτη. 

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων: RCR29 Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
(τόνοι ισοδύναμου CO2/έτος) 

Ο δείκτης ποσοτικοποιεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της δράσης που είναι ανθρακικό 
αποτύπωμα (carbon footprint) των κατοικιών που αναβαθμίζονται πριν (τιμή βάσης) και μετά 
το πέρας (τιμή στόχος) της δράσης. 

 

1.1.6.2. Ειδικός Στόχος 5.02. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, 
της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές 
πλην των αστικών  

Επιχειρησιακά Σχέδια Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) 

Κατηγορία Δράσης:   

5.01.01 Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Υποδομών  

5.02.02 Κατασκευή, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση των υποδομών ύδρευσης 

5.02.03 Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων για την προστασία των υδάτινων 
αποδεκτών 

5.02.04 Δράσεις διαλογής και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, δημιουργίας και 
διαχείρισης πράσινων σημείων  

5.02.05 Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των περιοχών Natura 2000 

5.02.06 Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση της φύσης και της βιοποικιλότητας 

5.02.07 Αναβάθμιση ενδοπεριφερειακού δικτύου και προώθηση της προσβασιμότητας 

5.02.08 Δράσεις προστασίας, ανάπτυξης και προβολής της δημόσιας τουριστικής περιουσίας 

5.02.09 Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης 

5.02.10 Προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς και του οικοτουρισμού 

5.02.11 Δράσεις αναπλάσεων και δημιουργίας λειτουργικών κοινόχρηστων χώρων 
συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης πρόσβασης για τα ΑμεΑ 
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Κύριες ομάδες-στόχοι: ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δημόσιοι φορείς, 
Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, συλλογικές οντότητες 
παραγωγικών, κοινωνικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις, κάτοικοι 
περιοχών παρέμβασης 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO74 Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών 
για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη  

O RCO74 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς μετράει τον πληθυσμό 
των περιοχών που καλύπτουν οι στρατηγικές. 

Κοινός Δείκτης Εκροών:RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που 
υποστηρίζονται (Συνεισφορές σε στρατηγικές).  

O RCO75 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς μετράει τον αριθμό 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε χωρικές στρατηγικές. 

 

Κατηγορία Δράσης:  5.02.01 Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Υποδομών  

Κύριες ομάδες-στόχοι: ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δημόσιοι φορείς, 
Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, συλλογικές οντότητες 
παραγωγικών, κοινωνικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις, κάτοικοι 
περιοχών παρέμβασης 

Κοινός Δείκτης Εκροών: RCO19 Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση 
(Τετραγωνικά Μέτρα) 

O RCO19 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς η παρεχόμενη 
υποστήριξη αφορά δημόσια κτήρια και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα της αναμενόμενες εκροές, ως 
προς τον αριθμό των κτηρίων που αναβαθμίζονται. 

Κοινός Δείκτης Αποτελέσματος: RCR26 Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της 
οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα) (MWh/έτος) 

Ο δείκτης RCR26 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα που αφορούν δημόσια κτίρια με αναβαθμισμένη ενεργειακή 
απόδοση. Καθώς η Δράση αφορά μόνο δημόσια κτίρια δεν απαιτείται επιμερισμός του δείκτη. 

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων: RCR29 Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
(τόνοι ισοδύναμου CO2/έτος) 

Ο δείκτης ποσοτικοποιεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της δράσης που είναι ανθρακικό 
αποτύπωμα (carbon footprint) των κατοικιών που αναβαθμίζονται πριν (τιμή βάσης) και μετά 
το πέρας (τιμή στόχος) της δράσης. 
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1.2. Αιτιολόγηση επιλογής Ειδικών Δεικτών 

Η υιοθέτηση ειδικών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων κρίθηκε αναγκαία για το Πρόγραμμα 
στις περιπτώσεις όπου οι κοινοί δείκτες δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τη μέτρηση των κύριων 
παραδοτέων των αντίστοιχων προτεινόμενων κατηγοριών δράσεων και των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων στο πλαίσιο ενός Ειδικού Στόχου. 

Στις κατηγορίες δράσεων οι οποίες δεν καλύπτονται από τους κοινούς δείκτες περιλαμβάνονται 
και οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας. Οι δείκτες τεχνικής βοήθειας (ΤΒ) του Προγράμματος 
προτάθηκαν από την ΕΥΣΣΑ στο πλαίσιο μίας προσπάθειας χρήσης ομογενοποιημένων ειδικών 
δεικτών ΤΒ σε όλα τα Προγράμματα και οριστικοποιήθηκαν ύστερα από διαβούλευση με τις ΔΑ 
προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Στο πρόγραμμα προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης 
της ικανότητας των ΔΑ και τοπικών φορέων καθώς και μικρής κλίμακας δράσεις ενίσχυσης 
δικαιούχων. Οι δράσεις αυτές έχουν καλυφθεί από τους δείκτες «Άτομα που 
εκπαιδεύτηκαν/καταρτίστηκαν» και «Δομές που υποστηρίζονται». Η περαιτέρω ανάλυση των 
δράσεων capacity building θα είναι δυνατή όταν ολοκληρωθεί ο οδικός χάρτης (roadmap), ο 
οποίος θα αναδείξει τις ανάγκες των φορέων και τα αναγκαία μέτρα και ρυθμίσεις. Με την 
ολοκλήρωση του οδικού χάρτη, θα διερευνηθεί η αναγκαιότητα συμπερίληψης περαιτέρω 
ειδικών δεικτών για δράσεις capacity building. 

Η επιλογή των ειδικών δεικτών στηρίζεται στη λογική της παρέμβασης και τεκμηριώνεται με 
βάση την αξιολόγησή τους για την κάλυψη των κριτηρίων RACER (Relevant, Accepted, Credible, 
Easy, Robust). 

Ακολούθως, παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων, ενώ στο Παράρτημα Ι αποτυπώνεται συνοπτικά η επιλογή τους, ανά 
Προτεραιότητα του Προγράμματος. 

 

1.2.1. Προτεραιότητα 1. Ενίσχυση του παραγωγικού και οικονομικού μετασχηματισμού της 
Περιφέρειας 

1.2.1.1. Ειδικός Στόχος 1.01. Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της 
καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών 

Κατηγορία Δράσης:  1.01.01: Ενίσχυση των υποδομών και δομών στήριξης της ΕΤΑΚ 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ερευνητικά 
Κέντρα (ΕΚΕΤΑ), Φορείς δημόσιου χαρακτήρα που έχουν στόχο την προαγωγή και την 
υποστήριξη της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας, Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, Ερευνητές 

Ειδικός Δείκτης Εκροών: PCO16 Συμμετοχές θεσμικών φορέων σε διαδικασία επιχειρηματικής 
ανακάλυψης (συμμετοχές) 
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Ο Ειδικός (ομογενοποιημένος) Δείκτης Εκροών PCO16 χρησιμοποιείται λόγω της μη ύπαρξης 
Κοινών Δεικτών  Εκροών σχετικών με τις Δομές Στήριξης RIS και των διαδικασιών 
επιχειρηματικής ανακάλυψης. 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός 

με τον στόχο που επιδιώκει να 

επιτύχει το 

πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους 

επιδιωκόμενους στόχους των διαδικασιών επιχειρηματικής 

ανακάλυψης στο πλαίσιο των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, που 

αποτελούν συμμετοχικές διαδικασίες εντοπισμού και 

προτεραιοποίησης κρίσιμων δραστηριοτήτων που συνδέουν την 

έρευνα και την καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη και την 

κοινωνική ευημερία, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες 

της χώρας και της κάθε περιφέρειας. Ως εκ τούτου, η ενθάρρυνση της 

συμμετοχής στη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης θεσμικών 

φορέων που συγκροτούν το οικοσύστημα καινοτομίας σε εθνικό ή/και 

περιφερειακό επίπεδο, η οποία ποσοτικοποιείται/ μετράται με τον 

συγκεκριμένο δείκτη, παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση με τους στόχους 

και τη λογική της παρέμβασης. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητός και αποδεκτός 

από όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς αποδίδει άμεσα τον τρόπο 

υλοποίησης των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης στο 

πλαίσιο των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Επίσης, ο δείκτης 

είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το 

περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο 

διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 

ξεκάθαρος και εύκολα 

ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και δεν 

αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. Ποσοτικοποιεί 

αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των θεσμικών 

φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες επιχειρηματικής 

ανακάλυψης, καλύπτοντας όλο το φάσμα των φορέων που 

συγκροτούν το οικοσύστημα καινοτομίας σε εθνικό ή/και 

περιφερειακό επίπεδο. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η 

παρακολούθηση και η 

συλλογή δεδομένων με λογικό 

κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη, 

δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που τηρούν 

οι Δικαιούχοι. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων επιτρέπει τη 

συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς τα δεδομένα αποτελούν 

άμεση απόρροια των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης. 

Ισχυρός Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική 

καταγραφή των συμμετεχόντων σε όλο το φάσμα των διαδικασιών 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε 

να παρακολουθεί τις αλλαγές 

αλλά να μην υπόκειται σε 

χειραγώγηση ή κατάχρηση; 

επιχειρηματικής ανακάλυψης. Ωστόσο, δεν επιδέχεται χειραγώγησης 

ή κατάχρησης, καθώς μετρά με αμεσότητα τη συμμετοχή όλων των 

φορέων που συγκροτούν το οικοσύστημα καινοτομίας σε εθνικό ή/και 

περιφερειακό επίπεδο και συμμετέχουν στις διαδικασίες εντοπισμού 

και προτεραιοποίησης κρίσιμων δραστηριοτήτων που συνδέουν την 

έρευνα και την καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη και την 

κοινωνική ευημερία, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες 

της χώρας και της κάθε περιφέρειας. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων:PSR016 Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε προσκλήσεις που 
προκύπτουν από διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης (Επιχειρήσεις). 

Ο Ειδικός (ομογενοποιημένος) Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR016 χρησιμοποιείται λόγω της μη 
ύπαρξης Κοινών Δεικτών  Αποτελεσμάτων σχετικών με τις Δομές Στήριξης RIS και των 
διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης 

 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός 

με τον στόχο που επιδιώκει 

να επιτύχει το 

πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 

επιδιωκόμενους στόχους των διαδικασιών επιχειρηματικής 

ανακάλυψης στο πλαίσιο των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, 

δεδομένου ότι προσμετρά τον αριθμό των επιχειρήσεων οι οποίες 

υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και εντάσσονται σε προσκλήσεις 

που έχουν προκύψει μέσα από τις διαδικασίες επιχειρηματικής 

ανακάλυψης. Η ένταξη επιχειρήσεων σε προσκλήσεις που προκύπτουν 

από διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης αποτελεί ισχυρή 

ένδειξη της αποτελεσματικότητας και της απήχησης των διαδικασιών 

αυτών. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητός και αποδεκτός 

από όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο 

τα αποτελέσματα της παρέμβασης. Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός 

από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου 

Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και δεν 

αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. Ποσοτικοποιεί 

αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Είναι εύληπτος σε μη 

ειδικούς, ξεκάθαρος και 

εύκολα ερμηνευόμενος; 

επιχειρήσεων που εντάσσονται σε προσκλήσεις που έχουν προκύψει 

μέσα από τις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η 

παρακολούθηση και η 

συλλογή δεδομένων με 

λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη, 

δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που 

τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος 

ώστε να παρακολουθεί τις 

αλλαγές αλλά να μην 

υπόκειται σε χειραγώγηση ή 

κατάχρηση; 

Ο δείκτης είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 

προοδευτική καταγραφή των επιχειρήσεων που εντάσσονται σε 

προσκλήσεις που έχουν προκύψει μέσα από τις διαδικασίες 

επιχειρηματικής ανακάλυψης. Ωστόσο, δεν επιδέχεται χειραγώγησης 

ή κατάχρησης, καθώς μετράει με αμεσότητα τον αριθμό των 

επιχειρήσεων που εντάσσονται σε προσκλήσεις του Προγράμματος. 

 

 

1.2.1.2. Ειδικός Στόχος 1.03. Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγωγικών επενδύσεων 

Κατηγορία Δράσης:  1.03.01 Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις, Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος:PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 
εταιρικής σχέσης (Συμμετέχοντες). 

Ο Ειδικός (ομογενοποιημένος) Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR998 χρησιμοποιείται λόγω της μη 
ύπαρξης Κοινών Δεικτών Αποτελέσματος σχετικών με τις ΟΧΕ και ΒΑΑ. 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός 

με τον στόχο που επιδιώκει 

να επιτύχει το 

πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των στρατηγικών ΟΧΕ και ΒΑΑ που 
είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής και βελτίωσης της 
επιχειρησιακής ικανότητας των τοπικών, περιφερειακών, 
κοινωνικών και άλλων φορέων να σχεδιάζουν, 
υλοποιούν/παρακολουθούν και αξιολογούν ολοκληρωμένες 
χωρικές στρατηγικές. Ο δείκτης συνδέεται με τους δείκτες 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
εκροών που αφορούν τις χωρικές στρατηγικές ΒΑΑ 
υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης και τους 
επιδιωκόμενους στόχους. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητός και αποδεκτός 

από όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς σχετίζεται άμεσα με 
τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών 
χωρικής ανάπτυξης. Ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους 
εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη 

ειδικούς, ξεκάθαρος και 

εύκολα ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης 
και δεν αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. 
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως 
προς τον αριθμό των τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και 
άλλων φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες σχεδιασμού, 
υλοποίησης/παρακολούθησης και αξιολόγησης χωρικών 
στρατηγικών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των φορέων που 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση της εταιρικής σχέσης. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η 

παρακολούθηση και η 

συλλογή δεδομένων με 

λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από 
τα στοιχεία που τηρούν οι φορείς στρατηγικής και οι 
Διαχειριστικές Αρχές. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων 
επιτρέπει τη συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς δεν 
απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό.  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος 

ώστε να παρακολουθεί τις 

αλλαγές αλλά να μην 

υπόκειται σε χειραγώγηση ή 

κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των συμμετεχόντων σε όλο το φάσμα 
της οικοδόμησης της εταιρικής σχέσης. Ωστόσο, δεν επιδέχεται 
χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετρά με αμεσότητα τη 
συμμετοχή όλων των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στον 
σχεδιασμό/παρακολούθηση/υλοποίηση/αξιολόγηση των 
στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης. 
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1.2.2. Προτεραιότητα 2. Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου 
ανάπτυξης 

1.2.2.1. Ειδικός Στόχος 2.04. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της 
πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας 
υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα 

Κατηγορία Δράσης:  2.04.01 Ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης 
των φυσικών κινδύνων 

Κύριες ομάδες-στόχοι: ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. 

Ειδικός Δείκτης Εκροών:PSO903 Επενδύσεις σε εξοπλισμό πολιτικής προστασίας (Ευρώ). 

Η χρήση Ειδικού Δείκτη Εκροών επιβάλλεται καθώς οι κοινοί δείκτες που σχετίζονται με 
πλημμυρικά φαινόμενα δεν αντιμετωπίζουν τις ανάγκες σε εξοπλισμό πολιτικής προστασίας 
για την πρόληψης και αντιμετώπιση του κινδύνου καταστροφών. 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός 

με τον στόχο που επιδιώκει 

να επιτύχει το 

πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 

επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική της παρέμβασης που 

αφορούν την προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας, στο 

πλαίσιο ενίσχυσης της ικανότητας πρόληψης και διαχείρισης 

κινδύνων και φυσικών καταστροφών που συνδέονται με το κλίμα, 

φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα και κινδύνων που 

συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητός και αποδεκτός 

από όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από τους 

Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με 

άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη 

ειδικούς, ξεκάθαρος και 

εύκολα ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησηςκαι 

είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς 

που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις 

αναμενόμενες εκροές, ως προς το ύψος τον επενδύσεων σε 

εξοπλισμό πολιτικής προστασίας, συμβάλλοντας στην επιτυχή 

υπηρέτηση της λογικής παρέμβασης. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η 

παρακολούθηση και η 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 

εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που 

τηρούνται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων 
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συλλογή δεδομένων με 

λογικό κόστος; 

επιτρέπει την συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς δεν 

απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος 

ώστε να παρακολουθεί τις 

αλλαγές αλλά να μην 

υπόκειται σε χειραγώγηση ή 

κατάχρηση; 

Ο δείκτης είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 

προοδευτική υλοποίηση των δράσεων προμήθειας εξοπλισμού 

πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης των 

υποστηριζόμενων έργων. Ο δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή 

κατάχρησης, καθώς συνδέεται με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις 

και μετράει με αμεσότητα το ύψος των επενδύσεων σε εξοπλισμό 

πολιτικής προστασίας για την ενίσχυση της ικανότητας πρόληψης και 

διαχείρισης κινδύνων και φυσικών καταστροφών. 

 

Ειδικός Δείκτης Εκροών:PSO904 Επιφάνεια αντιπλημμυρικών έργων μη γειτνιαζόντων με 
υδάτινο περιβάλλον (τ.χλμ.). 

Η χρήση Ειδικού Δείκτη Εκροών επιβάλλεται καθώς οι κοινοί δείκτες που σχετίζονται με 
πλημμυρικά φαινόμενα δεν αντιμετωπίζουν την περίπτωση πλημμυρών που προκαλούνται 
λόγω απουσίας κλίσεων του εδάφους και δημιουργούνται από την συνολικά κακή υδραυλική 
ικανότητα μιας περιοχής. 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός 

με τον στόχο που επιδιώκει 

να επιτύχει το 

πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική παρέμβασης που αφορούν 
στην κατασκευή νέων ή τη βελτίωση υφιστάμενων υποδομών 
προστασίας έναντι των πλημμυρών, οι οποίες αναφέρονται στην 
σώρευση νερών σε πεδινές ή επίπεδες εκτάσεις.  Στις περιπτώσεις 
αυτές η κλιματική καταστροφή έχει εκτατικές επιπτώσεις και κατά 
συνέπεια η δράση αναφέρεται στην έκταση των περιοχών που 
προστατεύονται από τις συγκεκριμένες υποδομές. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητός και αποδεκτός 

από όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από τους 
Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με 
άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη 

ειδικούς, ξεκάθαρος και 

εύκολα ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς 
που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις 
αναμενόμενες εκροές, ως προς την έκταση των περιοχών που 
προστατεύονται από αντιπλημμυρικά έργα που δεν γειτνιάζουν με 
υδάτινο περιβάλλον, συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρέτηση της 
λογικής της παρέμβασης. 

Εύκολος Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται με βάση τα στοιχεία 
των Δικαιούχων και τις σχετικές τεχνικές μελέτες. Η ευκολία συλλογής 
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Είναι εφικτή η 

παρακολούθηση και η 

συλλογή δεδομένων με 

λογικό κόστος; 

των δεδομένων επιτρέπει τη συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, 
καθώς δεν απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος 

ώστε να παρακολουθεί τις 

αλλαγές αλλά να μην 

υπόκειται σε χειραγώγηση ή 

κατάχρηση; 

Ο δείκτης είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική αύξηση της έκτασης των περιοχών που καλύπτονται 
από έργα προστασίας έναντι των πλημμυρών, τα οποία δεν 
γειτνιάζουν με υδάτινο περιβάλλον, στο πλαίσιο υλοποίησης των 
υποστηριζόμενων έργων. Ο δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή 
κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες 
παρεμβάσεις και μετράει με αμεσότητα την έκταση των 
αντιπλημμυρικών έργων μη γειτνιαζόντων με υδάτινο περιβάλλον, 
στη βάση των αντίστοιχων τεχνικών μελετών. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος:PSR120 Πληθυσμός που ωφελείται από δράσεις πρόληψης, 
αντιμετώπισης και διαχείρισης φυσικών κινδύνων(Άτομα). 

Η χρήση Ειδικού Δείκτη Αποτελέσματος αιτιολογείται λόγω της μη καταλληλότητας των Κοινών 
Δεικτών που μετράνε επιμερισμένα αποτελέσματα ανά τύπο κλιματικού κινδύνου.  Σύμφωνα 
με την ΛτΠ του ΕΣ2.ivοι επενδύσεις αφορούν τον πληθυσμό που ωφελείται από δράσεις που 
στοχεύουν στην αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων από ένα σύνολο των κινδύνων και κατά 
συνέπεια δεν είναι σκόπιμο να τμηματοποιηθούν. 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός 

με τον στόχο που επιδιώκει 

να επιτύχει το 

πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική παρέμβασης που αφορούν 
στην προστασία του πληθυσμού της Περιφέρειας από κλιματικούς 
και φυσικούς κινδύνους με επενδύσεις σε δράσεις πολιτικής 
προστασίας. 
Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον ειδικό δείκτη PSO903 «Επενδύσεις 
σε εξοπλισμό πολιτικής προστασίας». 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητός και αποδεκτός 

από όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από τους 
Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με 
άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη 

ειδικούς, ξεκάθαρος και 

εύκολα ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς 
που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις 
αναμενόμενες εκροές, ως προς την έκταση των περιοχών που 
προστατεύονται από αντιπλημμυρικά έργα που δεν γειτνιάζουν με 
υδάτινο περιβάλλον, συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρέτηση της 
λογικής της παρέμβασης. 
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Εύκολος 

Είναι εφικτή η 

παρακολούθηση και η 

συλλογή δεδομένων με 

λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται με βάση τα στοιχεία 
των Δικαιούχων και τις σχετικές τεχνικές μελέτες. Η ευκολία συλλογής 
των δεδομένων επιτρέπει τη συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, 
καθώς δεν απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος 

ώστε να παρακολουθεί τις 

αλλαγές αλλά να μην 

υπόκειται σε χειραγώγηση ή 

κατάχρηση; 

Ο δείκτης είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική αύξηση της έκτασης των περιοχών που καλύπτονται 
από έργα προστασίας έναντι των πλημμυρών, τα οποία δεν 
γειτνιάζουν με υδάτινο περιβάλλον, στο πλαίσιο υλοποίησης των 
υποστηριζόμενων έργων. Ο δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή 
κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες 
παρεμβάσεις και μετράει με αμεσότητα τον πληθυσμό βάσει της 
γεωγραφικής κάλυψης των παρεμβάσεων 

 

1.2.2.2. Ειδικός Στόχος 2.05. Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης 
διαχείρισης του νερού  

Κατηγορία Δράσης:  2.05.01 Κατασκευή, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση των 
υποδομών ύδρευσης 

Κύριες ομάδες-στόχοι: ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

Ειδικός Δείκτης Εκροών:PSO906 Επενδύσεις σε υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και 
εξοικονόμησης του πόσιμου ύδατος (Ευρώ) 

Ο Ειδικός (ομογενοποιημένος) δείκτης χρησιμοποιείται προκειμένου να μετρήσει τις 
επενδύσεις που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας και την εξοικονόμηση του πόσιμου 
νερού, όπως κατασκευή ή βελτίωση δεξαμενών, διυλιστηρίων κ.λ.π. Παρεμβάσεις που 
σχετίζονται με την κατασκευή νέων ή την αναβάθμιση αγωγών των συστημάτων διανομής των 
δημοσίων δικτύων ύδρευσης μετριούνται με τον RCO30 «Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων 
σωλήνων για τα συστήματα διανομής των δημοσίων δικτύων ύδρευσης». 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός 

με τον στόχο που επιδιώκει 

να επιτύχει το 

πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 

επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική της παρέμβασης που 

αφορούν στην ενίσχυση συστημάτων βελτίωσης της ποιότητας και 

εξοικονόμησης πόσιμου ύδατος (όπως κατασκευή ή βελτίωση 

δεξαμενών, διυλιστηρίων κ.λ.π.), δεδομένου ότι προσμετρά τη 

συνολική αξία των επενδύσεων σε δράσεις αυτής της κατηγορίας. 
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Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητός και αποδεκτός 

από όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από τους 

Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με 

άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη 

ειδικούς, ξεκάθαρος και 

εύκολα ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησηςκαι 

είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς 

που θα τον χρησιμοποιήσουν.Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις 

αναμενόμενες εκροές, ως προς το ύψος τον επενδύσεων σε 

συστήματα βελτίωσης της ποιότητας και εξοικονόμησης πόσιμου 

ύδατος, συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρέτηση της λογικής της 

παρέμβασης. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η 

παρακολούθηση και η 

συλλογή δεδομένων με 

λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 

εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που 

τηρούνται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων 

επιτρέπει τη συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς δεν 

απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος 

ώστε να παρακολουθεί τις 

αλλαγές αλλά να μην 

υπόκειται σε χειραγώγηση ή 

κατάχρηση; 

Ο δείκτης είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 

προοδευτική υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης συστημάτων 

βελτίωσης της ποιότητας και εξοικονόμησης πόσιμου ύδατος, στο 

πλαίσιο υλοποίησης των υποστηριζόμενων έργων. Ο δείκτης δεν 

επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με 

τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετράει το ύψος των 

επενδύσεων που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας και της 

εξοικονόμησης του πόσιμου νερού, όπως κατασκευή ή βελτίωση 

δεξαμενών, διυλιστηρίων κ.λπ. 

 

Κατηγορία Δράσης:  2.05.02 Δράσεις των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας. 

Κύριες ομάδες-στόχοι: ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.  

Ειδικός Δείκτης Εκροών:PSO897 Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των 
υδάτων(Παρεμβάσεις) 

Ο Ειδικός (ομογενοποιημένος) δείκτης χρησιμοποιείται προκειμένου να καλύψει τις πράξεις 
που σχετίζονται με στρατηγικές, σχέδια, μελέτες και έργα που σχετίζονται με την βιώσιμη 
διαχείριση των υδάτων ανεξάρτητα της παροχής πόσιμου ύδατος ή της βελτίωσης της 
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επεξεργασίας λυμάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν καλύπτονται από τους ορισμούς των Κοινών 
Δεικτών του Κανονισμού του ΕΤΠΑ για τον ΕΣ2.v (ή άλλον συναφή ΕΣ). 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός 

με τον στόχο που επιδιώκει 

να επιτύχει το 

πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική παρέμβασης που αφορούν 
στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, καθώς μετρά τον αριθμό των 
σχετικών παρεμβάσεων, όπως η προστασία, η παρακολούθηση και 
άλλες παρεμβάσεις σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία 
(π.χ. δράσεις που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας). 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητός και αποδεκτός 

από όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από τους 
Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με 
άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη 

ειδικούς, ξεκάθαρος και 

εύκολα ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς 
που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις 
αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των παρεμβάσεων 
βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, συμβάλλοντας στην επιτυχή 
υπηρέτηση της λογικής παρέμβασης. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η 

παρακολούθηση και η 

συλλογή δεδομένων με 

λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που 
τηρούνται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων 
επιτρέπει τη συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς δεν 
απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος 

ώστε να παρακολουθεί τις 

αλλαγές αλλά να μην 

υπόκειται σε χειραγώγηση ή 

κατάχρηση; 

Ο δείκτης είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική αύξηση των δράσεων βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων 
στο πλαίσιο υλοποίησης των υποστηριζόμενων έργων. Ο δείκτης δεν 
επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται με τις 
υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετράει με αμεσότητα τον αριθμό 
των παρεμβάσεων που αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων:PSR897 Πληθυσμός που ωφελείται από παρεμβάσεις 
βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων (Άτομα) 

Ο Ειδικός (ομογενοποιημένος) δείκτης χρησιμοποιείται προκειμένου να καλύψει τις πράξεις 
που σχετίζονται με στρατηγικές, σχέδια, μελέτες και έργα που σχετίζονται με τους 
ωφελούμενους από την βιώσιμη διαχείριση των υδάτων ανεξάρτητα της παροχής πόσιμου 
ύδατος ή της βελτίωσης της επεξεργασίας λυμάτων. 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός 

με τον στόχο που επιδιώκει 

να επιτύχει το 

πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική της παρέμβασης που 
αφορούν στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, δεδομένου ότι 
προσμετρά τον αριθμό των ατόμων που ζουν σε περιοχές που 
καλύπτονται από τις παρεμβάσεις αυτής της κατηγορίας, όπως 
προστασία, παρακολούθηση, καθώς και άλλες παρεμβάσεις 
σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητός και αποδεκτός 

από όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από τους 
Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με 
άμεσο τρόπο τα αποτελέσματα δράσεων βιώσιμης διαχείρισης των 
υδάτων. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη 

ειδικούς, ξεκάθαρος και 

εύκολα ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς 
που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των ατόμων που 
ωφελούνται από δράσεις βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, 
συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρέτηση της λογικής της παρέμβασης 
και στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η 

παρακολούθηση και η 

συλλογή δεδομένων με 

λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και σχετικά 
εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται θα γίνεται με βάση 
τα στοιχεία των Δικαιούχων και τις σχετικές υποστηρικτικές μελέτες. 
Η ευκολία συλλογής των δεδομένων επιτρέπει την συγκέντρωσή τους 
με λογικό κόστος, καθώς δεν απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες 
για το σκοπό αυτό. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος 

ώστε να παρακολουθεί τις 

αλλαγές αλλά να μην 

υπόκειται σε χειραγώγηση ή 

κατάχρηση; 

Ο δείκτης είναι αρκετά ευαίσθητος στις αλλαγές, ώστε να 
παρακολουθεί την μεταβολή του αριθμού των ατόμων που 
ωφελούνται από δράσεις βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων. Ο 
δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς 
συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετράει με 
αμεσότητα τον αριθμό των ατόμων που ωφελούνται από 
παρεμβάσεις βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, ως αποτέλεσμα των 
υλοποιούμενων δράσεων. 
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1.2.3. Προτεραιότητα 4B. Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΚΤ+) 

1.2.3.1. Ειδικός Στόχος 4B.01. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα 
ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους 
νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για 
τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της 
αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας  

Κατηγορία Δράσης 4B.01.01 Δράσεις προώθησης ανέργων στην απασχόληση (ΝΘΕ)  με 
έμφαση σε τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης  

Κύριες ομάδες-στόχοι: Άνεργοι, νέοι άνεργοι, γυναίκες, ΑμεΑ και μακροχρόνια άνεργοι, 
επιχειρήσεις, ΟΑΕΔ.  

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος:PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 
εταιρικής σχέσης (Συμμετέχοντες) 

Ο Ειδικός (ομογενοποιημένος) Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR998 χρησιμοποιείται λόγω της μη 
ύπαρξης Κοινών Δεικτών  Αποτελέσματος σχετικών με τις ΟΧΕ και ΒΑΑ. 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός 

με τον στόχο που επιδιώκει 

να επιτύχει το 

πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των στρατηγικών ΟΧΕ και ΒΑΑ που 
είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής και βελτίωσης της 
επιχειρησιακής ικανότητας των τοπικών, περιφερειακών, 
κοινωνικών και άλλων φορέων να σχεδιάζουν, 
υλοποιούν/παρακολουθούν και αξιολογούν ολοκληρωμένες 
χωρικές στρατηγικές. Ο δείκτης συνδέεται με τους δείκτες 
εκροών που αφορούν τις χωρικές στρατηγικές ΒΑΑ 
υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης και τους 
επιδιωκόμενους στόχους. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητός και αποδεκτός 

από όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς σχετίζεται άμεσα με 
τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών 
χωρικής ανάπτυξης. Ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους 
εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη 

ειδικούς, ξεκάθαρος και 

εύκολα ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης 
και δεν αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. 
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως 
προς τον αριθμό των τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και 
άλλων φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες σχεδιασμού, 
υλοποίησης/παρακολούθησης και αξιολόγησης χωρικών 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
στρατηγικών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των φορέων που 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση της εταιρικής σχέσης. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η 

παρακολούθηση και η 

συλλογή δεδομένων με 

λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από 
τα στοιχεία που τηρούν οι φορείς στρατηγικής και οι 
Διαχειριστικές Αρχές. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων 
επιτρέπει τη συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς δεν 
απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό.  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος 

ώστε να παρακολουθεί τις 

αλλαγές αλλά να μην 

υπόκειται σε χειραγώγηση ή 

κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των συμμετεχόντων σε όλο το φάσμα 
της οικοδόμησης της εταιρικής σχέσης. Ωστόσο, δεν επιδέχεται 
χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετρά με αμεσότητα τη 
συμμετοχή όλων των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στον 
σχεδιασμό/παρακολούθηση/υλοποίηση/αξιολόγηση των 
στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης. 

 

Κατηγορία Δράσης 4B.01.02 Δράσεις κατάρτισης-αναβάθμισης δεξιοτήτων ανέργων με 
έμφαση σε τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Άνεργοι, νέοι άνεργοι, γυναίκες, ΑμεΑ και μακροχρόνια άνεργοι, Φορείς 
του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς.  

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος:PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 
εταιρικής σχέσης (Συμμετέχοντες) 

Ο Ειδικός (ομογενοποιημένος) Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR998 χρησιμοποιείται λόγω της μη 
ύπαρξης Κοινών Δεικτών  Αποτελέσματος σχετικών με τις ΟΧΕ και ΒΑΑ. 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός 

με τον στόχο που επιδιώκει 

να επιτύχει το 

πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των στρατηγικών ΟΧΕ και ΒΑΑ που 
είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής και βελτίωσης της 
επιχειρησιακής ικανότητας των τοπικών, περιφερειακών, 
κοινωνικών και άλλων φορέων να σχεδιάζουν, 
υλοποιούν/παρακολουθούν και αξιολογούν ολοκληρωμένες 
χωρικές στρατηγικές. Ο δείκτης συνδέεται με τους δείκτες 
εκροών που αφορούν τις χωρικές στρατηγικές ΒΑΑ 
υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης και τους 
επιδιωκόμενους στόχους. 

Αποδεκτός Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς σχετίζεται άμεσα με 
τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητός και αποδεκτός 

από όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη; 

χωρικής ανάπτυξης. Ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους 
εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη 

ειδικούς, ξεκάθαρος και 

εύκολα ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης 
και δεν αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. 
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως 
προς τον αριθμό των τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και 
άλλων φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες σχεδιασμού, 
υλοποίησης/παρακολούθησης και αξιολόγησης χωρικών 
στρατηγικών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των φορέων που 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση της εταιρικής σχέσης. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η 

παρακολούθηση και η 

συλλογή δεδομένων με 

λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από 
τα στοιχεία που τηρούν οι φορείς στρατηγικής και οι 
Διαχειριστικές Αρχές. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων 
επιτρέπει τη συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς δεν 
απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό.  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος 

ώστε να παρακολουθεί τις 

αλλαγές αλλά να μην 

υπόκειται σε χειραγώγηση ή 

κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των συμμετεχόντων σε όλο το φάσμα 
της οικοδόμησης της εταιρικής σχέσης. Ωστόσο, δεν επιδέχεται 
χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετρά με αμεσότητα τη 
συμμετοχή όλων των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στον 
σχεδιασμό/παρακολούθηση/υλοποίηση/αξιολόγηση των 
στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης. 

 

Κατηγορία Δράσης 4B.01.03 Δράσεις κατάρτισης-αναβάθμισης δεξιοτήτων ανέργων με 
έμφαση σε τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Άνεργοι, νέοι άνεργοι, γυναίκες, ΑμεΑ και μακροχρόνια άνεργοι, ΟΑΕΔ. 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος:PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 
εταιρικής σχέσης (Συμμετέχοντες) 

Ο Ειδικός (ομογενοποιημένος) Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR998 χρησιμοποιείται λόγω της μη 
ύπαρξης Κοινών Δεικτών  Αποτελέσματος σχετικών με τις ΟΧΕ και ΒΑΑ. 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των στρατηγικών ΟΧΕ και ΒΑΑ που 
είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής και βελτίωσης της 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός 

με τον στόχο που επιδιώκει 

να επιτύχει το 

πρόγραμμα/πολιτική; 

επιχειρησιακής ικανότητας των τοπικών, περιφερειακών, 
κοινωνικών και άλλων φορέων να σχεδιάζουν, 
υλοποιούν/παρακολουθούν και αξιολογούν ολοκληρωμένες 
χωρικές στρατηγικές. Ο δείκτης συνδέεται με τους δείκτες 
εκροών που αφορούν τις χωρικές στρατηγικές ΒΑΑ 
υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης και τους 
επιδιωκόμενους στόχους. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητός και αποδεκτός 

από όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς σχετίζεται άμεσα με 
τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών 
χωρικής ανάπτυξης. Ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους 
εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη 

ειδικούς, ξεκάθαρος και 

εύκολα ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης 
και δεν αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. 
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως 
προς τον αριθμό των τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και 
άλλων φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες σχεδιασμού, 
υλοποίησης/παρακολούθησης και αξιολόγησης χωρικών 
στρατηγικών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των φορέων που 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση της εταιρικής σχέσης. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η 

παρακολούθηση και η 

συλλογή δεδομένων με 

λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από 
τα στοιχεία που τηρούν οι φορείς στρατηγικής και οι 
Διαχειριστικές Αρχές. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων 
επιτρέπει τη συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς δεν 
απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό.  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος 

ώστε να παρακολουθεί τις 

αλλαγές αλλά να μην 

υπόκειται σε χειραγώγηση ή 

κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των συμμετεχόντων σε όλο το φάσμα 
της οικοδόμησης της εταιρικής σχέσης. Ωστόσο, δεν επιδέχεται 
χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετρά με αμεσότητα τη 
συμμετοχή όλων των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στον 
σχεδιασμό/παρακολούθηση/υλοποίηση/αξιολόγηση των 
στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης. 

 

Κατηγορία Δράσης 4B.01.04 Δράσεις στήριξης υφιστάμενων / νέων κοινωνικών 
επιχειρήσεων (ΚΑλΟ) 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας, ΕΦΔ.  
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Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO799 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Αριθμός επιχειρήσεων) 

O PSO799 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τις 
επιχειρήσεις που ωφελούνται. 

Ο ειδικός δείκτης εκροών PSO799 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός 
με τον στόχο που επιδιώκει να 
επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των παρεμβάσεων που αφορούν στη 
στήριξη υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας κατά το στάδιο έναρξης της λειτουργίας τους, στο πλαίσιο 
του Ειδικού Στόχου (4B.01).  

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 
κατανοητός και αποδεκτός από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο 
και από τις Διαχειριστικές Αρχές, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το 
αντικείμενο των παρεμβάσεων που είναι η στήριξη υφιστάμενων 
κοινωνικών επιχειρήσεων ή/και η στήριξη της δημιουργίας νέων 
κοινωνικών επιχειρήσεων.  

Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ, το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης και έγινε 
αποδεκτός από τη Διαχειριστική Αρχή. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. 
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας που θα υποστηριχθούν. Ο δείκτης μετρά α) 
υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις, δηλ. αυτές που έχουν ιδρυθεί 
πριν την έναρξη της ενίσχυσης από το ΕΚΤ+ (πριν την έναρξη 
υλοποίησης της πράξης) η οποίασκοπό έχει για να βοηθήσει την 
επιχείρηση με κάποιο τρόπο κατά την φάση έναρξης της λειτουργίας 
της και β) νέες κοινωνικές επιχειρήσεις δηλ. αυτές που έχουν ιδρυθεί 
κατά την περίοδο ενίσχυσης ή κατόπιν αυτής ως αποτέλεσμα της 
ενίσχυσης που έλαβαν 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση 
και η συλλογή δεδομένων με 
λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εξαιρετικά εύκολη, δεδομένου ότι, η άντλησή τους θα γίνεται από 
διοικητικά έγγραφα π.χ. συμφωνίες επιχορήγησης και αποδεικτικά 
πιστοποίησης δαπανών των φορέων. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε 
να παρακολουθεί τις αλλαγές 
αλλά να μην υπόκειται σε 
χειραγώγηση ή κατάχρηση; 

Ο δείκτης είναι αρκετά ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς 
παρακολουθεί την προοδευτική υλοποίηση των παρεμβάσεων 
στήριξης τωνυφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας (αύξηση του αριθμού των υποστηριζόμενων 
φορέων). 
Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα 
με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των φορέων 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας παρεμβάσεων που 
υποστηρίζονται.  
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Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος:PSR799 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων 
φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος 
μετά τη λήξη της παρέμβασης (Αριθμός επιχειρήσεων). 

Ο δείκτης PSR799 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα από την στήριξη των επιχειρήσεων.  

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR799ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με 
τον στόχο που επιδιώκει να 
επιτύχει το πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική της παρέμβασης που 
αφορούν στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας κατά τα πρώτα στάδια 
λειτουργίαςτους, με στόχο τη διατήρηση της λειτουργίας και την 
ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους. 

Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον ειδικό δείκτη εκροών «αριθμός 
υποστηριζόμενων υφισταμένων και νέων φορέων κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας», υπηρετώντας τη λογική της 
παρέμβασης. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 
κατανοητός και αποδεκτός από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 
όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο 
τρόπο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων. 
Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ, το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης και έγινε 
αποδεκτός από τη Διαχειριστική Αρχή. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των φορέων 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους 
συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης, συμβάλλοντας 
στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση 
και η συλλογή δεδομένων με 
λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εύκολη, δεδομένου ότι, η άντλησή τους θα γίνεται από 
διοικητικέςπηγές (στοιχεία από το TAXIS). 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά 
να μην υπόκειται σε χειραγώγηση 
ή κατάχρηση; 

Ο δείκτης είναι αρκετά ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς 
παρακολουθεί τη βιωσιμότητα των υποστηριζόμενων 
υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας (διατήρηση ή μη της λειτουργίας τους ένα έτος μετά τη 
λήξη της παρέμβασης). 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό 
των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που 
εξακολουθούν να λειτουργούν ένα έτος μετά τη λήξη της 
υποστήριξής τους. 
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1.2.3.2. Ειδικός Στόχος 4B.04. Προώθηση  της προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων και 
επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργού και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός 
υγιεινού και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει 
τους κινδύνους για την υγεία  

Κατηγορία Δράσης:  4B.04.01 Δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων εργαζομένων σε μικρές 
επιχειρήσεις και επαγγελματιών με έμφαση σε τομείς της στρατηγικής έξυπνης 
εξειδίκευσης 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Εργαζόμενοι, Επιχειρήσεις, Αυτοαπασχολούμενοι, Φορείς του 
Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς.   

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος:PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 
εταιρικής σχέσης (Συμμετέχοντες) 

Ο Ειδικός (ομογενοποιημένος) Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR998 χρησιμοποιείται λόγω της μη 
ύπαρξης Κοινών Δεικτών  Αποτελέσματος σχετικών με τις ΟΧΕ και ΒΑΑ. 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με 

τον στόχο που επιδιώκει να 

επιτύχει το πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με 
τους επιδιωκόμενους στόχους των στρατηγικών ΟΧΕ και ΒΑΑ 
που είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής και βελτίωσης της 
επιχειρησιακής ικανότητας των τοπικών, περιφερειακών, 
κοινωνικών και άλλων φορέων να σχεδιάζουν, 
υλοποιούν/παρακολουθούν και αξιολογούν ολοκληρωμένες 
χωρικές στρατηγικές. Ο δείκτης συνδέεται με τους δείκτες 
εκροών που αφορούν τις χωρικές στρατηγικές ΒΑΑ 
υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης και τους 
επιδιωκόμενους στόχους. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητός και αποδεκτός από 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς σχετίζεται άμεσα 
με τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών 
χωρικής ανάπτυξης. Ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους 
εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 

ξεκάθαρος και εύκολα 

ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της 
μέτρησης και δεν αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών 
ερμηνειών. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των τοπικών, 
περιφερειακών, κοινωνικών και άλλων φορέων που 
συμμετέχουν σε διαδικασίες σχεδιασμού, 
υλοποίησης/παρακολούθησης και αξιολόγησης χωρικών 
στρατηγικών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των φορέων που 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση της εταιρικής σχέσης. 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση 

και η συλλογή δεδομένων με 

λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή 
και σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται 
από τα στοιχεία που τηρούν οι φορείς στρατηγικής και οι 
Διαχειριστικές Αρχές. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων 
επιτρέπει τη συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς δεν 
απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό.  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε 

να παρακολουθεί τις αλλαγές 

αλλά να μην υπόκειται σε 

χειραγώγηση ή κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των συμμετεχόντων σε όλο το 
φάσμα της οικοδόμησης της εταιρικής σχέσης. Ωστόσο, δεν 
επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετρά με 
αμεσότητα τη συμμετοχή όλων των φορέων που 
συμμετέχουν ενεργά στον 
σχεδιασμό/παρακολούθηση/υλοποίηση/αξιολόγηση των 
στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης. 

 

1.2.3.3. Ειδικός Στόχος 4B.06. Προώθηση της  ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις 
μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη 
γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περαιτέρω έως 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους 
και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες  

Κατηγορία Δράσης 4B.06.01 Υποστήριξη μαθητών ΑμεΑ και μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες  

Κύριες ομάδες-στόχοι: Μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Υπουργείο 
Παιδείας.  

Ειδικός Δείκτης Εκροών:PSO798 αριθμός δομών για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή / και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Αριθμός δομών). 

O PSO798 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τα 
σχολεία που προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε συγκεκριμένους ανά σχολείο μαθητές με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ο δείκτης μετράει τα σχολεία στα οποία θα απασχοληθούν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για την 
υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς 
αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) - για τους μαθητές που αδυνατούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν - αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Σχολικοί 
Νοσηλευτές - για τους μαθητές με σχετική ανάγκη. 

Ο ειδικός δείκτης εκροών PSO798 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των δράσεων και τη λογική της 
παρέμβασης που αφορούν στη δημιουργία ικανοτήτων των 
σχολικών μονάδων να αναπτύξουν πρόσθετες παρεμβάσεις 
(εξειδικευμένη εκπαιδευτική στήριξη) για την ενίσχυση του θεσμού 
της συνεκπαίδευσης και της συμπερίληψης μαθητών/ μαθητριών 
με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία 
γενικής αγωγής της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από τους 
Δικαιούχους, όσο και από τις Διαχειριστικές Αρχές, καθώς αποδίδει 
με άμεσο τρόπο το αντικείμενο των παρεμβάσεων  Έχει 
συμφωνηθεί κατόπιν διαβούλευσης της ΕΥΣΕΚΤ με την αρμόδια 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας έτσι ώστε να μετρά 
μοναδικά σχολεία που υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης των σχετικών πολυετών πράξεων και έχει σταλεί 
αναλυτικό υποστηρικτικό υλικό στις αρμόδιες ΕΥΔ.  

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. 
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των υποστηριζόμενων δομών ένταξης παιδιών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολικό περιβάλλον. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή, 
δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που 
καταχωρούνται  στο σύστημα παρακολούθησης του δικαιούχου. 
Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες παρακολούθησης/συλλογής 
δεδομένων κατόπιν συνεργασίας της ΕΥΣΕΚΤ με την αρμόδια 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των εκπαιδευτικών δομών που 
επωφελούνται με εκπαιδευτικούς ή/και ΕΒΠ ή/και ΕΕΠ για την 
παροχή υπηρεσιών στήριξης παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετράει τον 
αριθμό των υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών δομών που 
υποστηρίζονται για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολικό περιβάλλον.  

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος:PSR798 αριθμός ωφελούμενων παιδιών με αναπηρία ή / και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Αριθμός ατόμων).  

Ο δείκτης PSR798 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα μοναδικά 
επωφελούμενα παιδιά  που αντιστοιχούν στα σχολεία του δείκτη εκροών PSO798. 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR798 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με 
τον στόχο που επιδιώκει να 
επιτύχει το πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης που αφορούν στην παροχή 
μαθησιακής και λοιπής υποστήριξης σε παιδιά με αναπηρία ή/ και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής αγωγής της 
προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που υποστηρίζονται, ώστε να ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών 
τους. Ο δείκτης μετρά παιδιά , καθώς η παρέμβαση υλοποιείται στο 
πλαίσιο της «Εγγύησης για το Παιδί».  

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 
κατανοητός και αποδεκτός από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από τους 
Δικαιούχους, όσο και από τις  Διαχειριστικές Αρχές, Έχει 
συμφωνηθεί κατόπιν διαβούλευσης της ΕΥΣΕΚΤ με την αρμόδια 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας έτσι ώστε να μετρά τους 
μοναδικούς μαθητές/τριες που υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης των σχετικών πολυετών πράξεων . Έχει σταλεί 
αναλυτικό υποστηρικτικό υλικό στις αρμόδιες ΕΥΔ. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. 

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς 
τον αριθμό των παιδιών που ωφελούνται με υπηρεσίες μαθησιακής 
υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση 
και η συλλογή δεδομένων με 
λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία 
που καταχωρούνται  στο σύστημα παρακολούθησης του 
δικαιούχου. 

Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες παρακολούθησης/συλλογής 
δεδομένων κατόπιν συνεργασίας της ΕΥΣΕΚΤ με την αρμόδια 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά 
να μην υπόκειται σε χειραγώγηση 
ή κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες που ωφελούνται με υπηρεσίες μαθησιακής 
και λοιπής υποστήριξης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και συμμετοχής στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
παιδιών που ωφελούνται από υπηρεσίες μαθησιακής 
υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης. 
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1.2.3.4. Ειδικός Στόχος 4B.08. Προώθηση  της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού 
συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις 
μειονεκτούσες ομάδες 

4B.08.01. Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης φοιτητών με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.  

Ειδικός Δείκτης Εκροών:PSO805 Αριθμός δομών για την ένταξη φοιτητών με αναπηρία και 
άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Αριθμός Φορέων/Οντοτήτων). 

O PSO805 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τα 
ιδρύματα που προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε συγκεκριμένους ανά ίδρυμα φοιτητές με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ο δείκτης μετράει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενισχύονται με ανθρώπινο 
δυναμικό για την υποστήριξη ή δημιουργία Μονάδων Προσβασιμότητας (ΜοΠρο), με στόχο 
την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών ισότιμης συμμετοχής στην ανώτατη 
εκπαίδευση των φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των 
κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) 

Ο προτεινόμενος ειδικός δείκτης εκροών ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με 
τον στόχο που επιδιώκει να 
επιτύχει το πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των παρεμβάσεων για την ενίσχυση των 
ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ανθρώπινο δυναμικό 
για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών ισότιμης 
συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση των φοιτητών με αναπηρία 
και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Η τιμή του δείκτη θα πρέπει να ταυτίζεται με την τιμή του EECO18. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 
κατανοητός και αποδεκτός από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από τους 
Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει 
με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης. 
Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. 
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των υποστηριζόμενων δομών (ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης) ένταξης φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση.O δείκτης 
λαμβάνει τιμή κατά την έναρξη υλοποίησης της πράξης στην οποία 
υποστηρίζεται το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης με την 
απασχόληση του κατά περίπτωση αναγκαίου προσωπικού 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

λειτουργίας της Μονάδας Προσβασιμότητας 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση 
και η συλλογή δεδομένων με 
λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία 
που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά 
να μην υπόκειται σε χειραγώγηση 
ή κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των εκπαιδευτικών δομών της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υλοποιούν δράσεις ενεργής 
ένταξης ατόμων μειονεκτουσών ομάδων. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετράει τον 
αριθμό των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
ενισχύονται με ανθρώπινο δυναμικό για την ένταξη φοιτητών με 
αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος: PSR805 Αριθμός ωφελουμένων φοιτητών με αναπηρία και 
άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (αριθμός ατόμων). 

Ο δείκτης PSR805 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τους συγκεκριμένους 
φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που λαμβάνουν την εξειδικευμένη εκπαιδευτική 
υποστήριξη από τις δομές που μετρά ο  δείκτης εκροών PSO805. 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR805 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης που αφορούν στην ισότιμη 
πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση των φοιτητών με αναπηρία 
και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. O δείκτης μετρά 
ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 
όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς μετρά τον αριθμό των 
φοιτητών που ωφελούνται από υπηρεσίες πρόσβασης στην 
ανώτατη εκπαίδευση. 

Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. 
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς 
τον αριθμό των φοιτητών με αναπηρίες και άλλες εκπαιδευτικές 
ανάγκες  που ωφελούνται με υπηρεσίες πρόσβασης στην ανώτατη 
εκπαίδευση. 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
Κατά την εξειδίκευση των παρεμβάσεων, το ΔΤΔ θα επεξηγηθεί 
περαιτέρω προσδιορίζοντας αναλυτικά τα είδη των υπηρεσιών που 
λαμβάνουν οι ωφελούμενοι φοιτητές.. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία 
που καταχωρούνται  στο σύστημα παρακολούθησης του 
δικαιούχου. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των φοιτητών που ωφελούνται με 
υπηρεσίες πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
που ωφελούνται από υπηρεσίες πρόσβασης στην ανώτατη 
εκπαίδευση, οι οποίες παρέχονται από τις υποστηριζόμενες 
Μονάδες Προσβασιμότητας (ΜοΠρο) των ιδρυμάτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Κατηγορία Δράσης 4B.08.02 Δράσεις για τη συμμετοχή μειονεκτουσών ομάδων στην ενεργή 
κοινωνική ζωή χωρίς αποκλεισμούς 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες (ΑμεΑ, Ηλικιωμένοι, 
παιδιά κ.α.), Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί 
Φορείς.  

Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO793 Αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις ενεργής ένταξης 
ατόμων μειονεκτουσών ομάδων(Αριθμός Φορέων/Οντοτήτων). 

O PSO793 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τους 
φορείς που υλοποιούν δράσεις για τη συμμετοχή ατόμων μειονεκτουσών ομάδων στον 
αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ενεργή κοινωνική ένταξη χωρίς αποκλεισμούς. 

Ο ειδικός δείκτης εκροών PSO793 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των δράσεων και τη λογική της 
παρέμβασης δεδομένου ότι προσμετρά τον αριθμό των 
υποστηριζόμενων φορέων/οντοτήτων που θα υποστηριχθούν για 
να υλοποιήσουν δράσεις για τη συμμετοχή ατόμων μειονεκτουσών 
ομάδων στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ενεργή κοινωνική 
ένταξη χωρίς αποκλεισμούς. από Δήμους ή/και ΜΚΟ. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 
όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς μετρά τον αριθμό 
φορέων που υλοποιούν δράσεις ενεργής ένταξης ατόμων 
μειονεκτουσών ομάδων.  
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των φορέων (Δήμων ή/και ΜΚΟ) που υλοποιούν δράσεις 
ενεργής ένταξης ατόμων μειονεκτουσών ομάδων. Κατά την 
εξειδίκευση των παρεμβάσεων  το ΔΤΔ μπορεί να επεξηγηθεί 
περαιτέρω προσδιορίζοντας τους συγκεκριμένους φορείς που 
μετρά ο δείκτης και  τη σύνδεσή του με τον κοινό δείκτη ΕΕCO18. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται με βάση τα 
στοιχεία έναρξης των δράσεων που θα δηλώνεται από τους 
Δικαιούχους. Ο δείκτης λαμβάνει τιμή στο επίπεδο της πράξης κατά 
την έναρξη υλοποίησης των δράσεων 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των φορέων που υλοποιούν δράσεις 
ενεργής ένταξης ατόμων μειονεκτουσών ομάδων. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό 
φορέων που υλοποιούν δράσεις για τη συμμετοχή ατόμων 
μειονεκτουσών ομάδων στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την 
ενεργή κοινωνική ένταξη χωρίς αποκλεισμούς. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος: PSR793 Αριθμός ωφελουμένων που λαμβάνουν υπηρεσίες 
ενεργής ένταξης(αριθμός ατόμων).  

Ο δείκτης PSR793 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί στο επίπεδο της πράξης 
τον αριθμό των ληπτών /ωφελουμένων από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR793 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον στόχο που 
επιδιώκει να επιτύχει το πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει άμεση συνάφεια και συνδέεται 
απόλυτα με τους επιδιωκόμενους στόχους των 
δράσεων και τη λογική παρέμβασης που αφορούν 
στην ενίσχυση της ενεργής ένταξης ατόμων 
μειονεκτουσών ομάδων, όπως αυτά ορίζονται στο 
ΔΤΔ, μέσω της στήριξης της συμμετοχής τους σε 
αθλητικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και λοιπές 
παρεμφερείς δραστηριότητες ενεργούς ένταξης O 
δείκτης μετρά ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών 
που παρέχονται από φορείς. 

Αποδεκτός Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους 
Δικαιούχους, όσο και από τις Διαχειριστικές Αρχές, 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός και αποδεκτός 
από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη; 

καθώς μετρά τον αριθμό ωφελουμένων που 
λαμβάνουν υπηρεσίες ενεργής ένταξης (συμμετοχής  
σε αθλητικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και λοιπές 
παρεμφερείς δραστηριότητες). 
Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους 
εμπλεκόμενους φορείς, καθώς προτάθηκε από την 
ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας 
έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.  

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της 
μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται 
παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον 
χρησιμοποιήσουν.  
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των ατόμων 
μειονεκτουσών ομάδων που ωφελούνται από 
υπηρεσίες ενεργής ένταξης συμβάλλοντας στην 
επιτυχή υπηρέτηση της λογικής της παρέμβασης και 
στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων. Κατά την 
εξειδίκευση των παρεμβάσεων, το ΔΤΔ θα 
επεξηγηθεί περαιτέρω προσδιορίζοντας αναλυτικά 
τον τρόπο μέτρησης των ατόμων/ωφελουμένων σε 
επίπεδο πράξης. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η συλλογή 
δεδομένων με λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι 
εφικτή και σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή 
του θα γίνεται με βάση τα στοιχεία που τηρούν οι 
Δικαιούχοι. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων 
επιτρέπει την συγκέντρωσή τους με λογικό κόστος, 
καθώς δεν απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες 
για το σκοπό αυτό. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να παρακολουθεί τις 
αλλαγές αλλά να μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς 
παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των 
ατόμων μειονεκτουσών ομάδων που ωφελούνται 
από υπηρεσίες ενεργής ένταξης. 
Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς 
μετράει τον αριθμό των ατόμων μειονεκτουσών 
ομάδων που ωφελούνται από τις συγκεκριμένες 
υπηρεσίες ενεργής ένταξης (συμμετοχής σε 
αθλητικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και λοιπές 
παρεμφερείς δραστηριότητες). 

 

1.2.3.5. Ειδικός Στόχος 4B.09. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων 
τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών 

Κατηγορία Δράσης 4B.09.01 Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην 
αγορά εργασίας  
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Κύριες ομάδες-στόχοι: Υπήκοοι τρίτων χωρών, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, δικαιούχοι 
προσωρινής προστασίας εκπατρισμένοι πολίτες Ουκρανίας, Φορείς του Δημοσίου και της 
Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς.  

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος:PSR790 Υπήκοοι τρίτων χωρών που αναζητούν ή που βρίσκουν 
απασχόληση αμέσως μετά τη συμμετοχή τους (Αριθμός ατόμων). 

Ο δείκτης PSR790 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα αποτελέσματα της 
στήριξης που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών για την ένταξή τους. 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR790 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με 
τον στόχο που επιδιώκει να 
επιτύχει το πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τον επιδιωκόμενο 
στόχο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ένταξης των υπηκόων 
τρίτων χωρών (ΥΤΧ) στην αγορά εργασίας και τη λογική της 
παρέμβασης για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των 
υπηκόων τρίτων χωρών. 

Ο δείκτης μετρά τα αποτελέσματα ως προς την ένταξη στην αγορά 
εργασίας των συμμετεχόντων ΥΤΧ. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 
κατανοητός και αποδεκτός από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 
όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο 
τρόπο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων 
(ενεργοποίηση ΥΤΧ στην αναζήτηση εργασίας ή εύρεση εργασίας). 
Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. 

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς 
τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υποστηρίχθηκαν από 
το ΕΚΤ+ και αναζητούν εργασία ή βρίσκουν απασχόληση αμέσως 
μετά τη συμμετοχή τους. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση 
και η συλλογή δεδομένων με 
λογικό κόστος; 

Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και εξάγεται από διοικητικές 
πηγές, εφόσον διατίθενται, με ενέργειες της ΕΥ ΟΠΣ. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά 
να μην υπόκειται σε χειραγώγηση 
ή κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
κατάσταση ως προς την απασχόληση των ΥΤΧ (αναζήτηση ή εύρεση 
εργασίας), αμέσως μετά τη συμμετοχή τους. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
ΥΤΧ που εντάσσονται στην αγορά εργασίας ή που αναζητούν 
εργασία. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και τη στήριξη των ΥΤΧ 
για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 
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1.2.3.6. Ειδικός Στόχος 4B.10. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως των Ρομά 

Κατηγορία Δράσης 4B.10.02 Δράσεις υποστήριξης των Ρομά για τη βελτίωση συνθηκών 
διαβίωσης ή/και μετεγκατάστασης 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Ρομά, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά 
Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς.  

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος:PSR794 Ωφελούμενοι Ρομά από προγράμματα βελτίωσης 
συνθηκών διαβίωσηςή/και μετεγκατάστασης (αριθμός ατόμων). 

Ο δείκτης PSR794  έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα αποτελέσματα της 
στήριξης που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι μέσω της ενίσχυσης των δομών/φορέων.  

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR794 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με 
τον στόχο που επιδιώκει να 
επιτύχει το πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης 
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά. O δείκτης 
μετρά ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών που παρέχονται από 
φορείς. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 
κατανοητός και αποδεκτός από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 
όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο 
τρόπο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος 
Ρομά που ωφελούνται από προγράμματα βελτίωσης συνθηκών 
διαβίωσης). 
Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. 
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς 
τον αριθμό των Ρομά που επωφελούνται από προγράμματα 
βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση 
και η συλλογή δεδομένων με 
λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εύκολη.  

Τα δεδομένα του δείκτη συλλέγονται από διοικητικές πηγές 
(στοιχεία που προβλέπεται να τηρούνται στον Μηχανισμό 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030, ενώ 
μέχρι την ενεργοποίηση του Μηχανισμού από  τα συστήματα 
παρακολούθησης των δικαιούχων). 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των Ρομά που ωφελούνται από 
προγράμματα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης. 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
να μην υπόκειται σε χειραγώγηση 
ή κατάχρηση; 

Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις 
υλοποιούμενες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένο αριθμό Ρομά που 
συμμετέχουν και επωφελούνται από προγράμματα βελτίωσης 
συνθηκών διαβίωσης. 

 

Κατηγορία Δράσης 4B.10.03 Παρεμβάσεις ενίσχυσης νηπίων, παιδιών/εφήβων Ρομά σε 
βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις   

Κύριες ομάδες-στόχοι: Ρομά, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά 
Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς. 

Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO795 Αριθμός φορέων που υλοποιούν προγράμματα ενίσχυσης 
παιδιών Ρομά (Αριθμός φορέων). 

O PSO795 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τις 
δομές/φορείς που ενισχύονται για δράσεις ενίσχυσης νηπίων, παιδιών σχολικής 
ηλικίας/εφήβων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις στο πλαίσιο της 
«Εγγύησης για το Παιδί». 

Ο προτεινόμενος ειδικός δείκτης εκροών PSO795 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με 
τον στόχο που επιδιώκει να 
επιτύχει το πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των δράσεων και τη λογική της 
παρέμβασης που αφορούν στην  ενίσχυση των Δήμων ή/και ΜΚΟ 
για την υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης παιδιών Ρομά  

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 
κατανοητός και αποδεκτός από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 
όσο και από τις Διαχειριστικές Αρχές, καθώς μετρά τον αριθμό 
φορέων που υλοποιούν προγράμματα ενίσχυσης παιδιών Ρομά. 

Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των φορέων (Δήμων ή/και ΜΚΟ) που υλοποιούν 
προγράμματα ενίσχυσης παιδιών Ρομά. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση 
και η συλλογή δεδομένων με 
λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται με βάση τα 
στοιχεία έναρξης των προγραμμάτων/παρεμβάσεων που θα 
δηλώνεται από τους Δικαιούχους.  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των φορέων που υλοποιούν 
προγράμματα ενίσχυσης παιδιών Ρομά. 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
να μην υπόκειται σε χειραγώγηση 
ή κατάχρηση; 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό 
φορέων που υλοποιούν προγράμματα ενίσχυσης παιδιών Ρομά. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος: PSR795 Αριθμός ωφελούμενων παιδιών από προγράμματα 
ενίσχυσης Ρομά (Αριθμός ατόμων).  

Ο δείκτης PSR795 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα αποτελέσματα της 
στήριξης που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι από υπηρεσίες βιωματικών εργαστηρίων και 
κατασκηνώσεων μέσω της ενίσχυσης των δομών/φορέων. 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR795 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με 
τον στόχο που επιδιώκει να 
επιτύχει το πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους στόχους της 
δράσης και τη λογική της παρέμβασης για την ακριβή αποτύπωση 
του αριθμού των νηπίων παιδιών προσχολικής ηλικίας/εφήβων 
οικογενειών Ρομά που λαμβάνουν/ωφελούνται από υπηρεσίες 
βιωματικών εργαστηρίων και κατασκηνώσεων. Ο δείκτης μετρά 
παιδιά καθώς η παρέμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο της «Εγγύησης 
για το Παιδί». 
 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 
κατανοητός και αποδεκτός από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 
όσο και από τις Διαχειριστικές Αρχές, καθώς αποδίδει με άμεσο 
τρόπο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος 
παιδιών οικογενειών Ρομά που ωφελούνται από υπηρεσίες 
βιωματικών εργαστηρίων και κατασκηνώσεων). 

Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και 

είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 

φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των παιδιών 

οικογενειών Ρομά που ωφελούνται από υπηρεσίες βιωματικών 

εργαστηρίων και κατασκηνώσεων, καθώς στο ΔΤΔ περιλαμβάνεται 

συγκεκριμένο παράδειγμα για τον τρόπο μέτρησης των παιδιών 

ανά υποέργο/δράση στο επίπεδο της πράξης. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση 
και η συλλογή δεδομένων με 
λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εύκολη.  
Τα δεδομένα του δείκτη συλλέγονται από διοικητικές πηγές 
(στοιχεία που προβλέπεται να τηρούνται στον Μηχανισμό 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030, ενώ 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
μέχρι την ενεργοποίηση του Μηχανισμού από  τα συστήματα 
παρακολούθησης των δικαιούχων). 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά 
να μην υπόκειται σε χειραγώγηση 
ή κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των παιδιών οικογενειών Ρομά που 
ωφελούνται από τις σχετικές υπηρεσίες. 
Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις 
υλοποιούμενες παρεμβάσεις ενίσχυσης παιδιών οικογενειών Ρομά 
με υπηρεσίες βιωματικών εργαστηρίων και κατασκηνώσεων. 

 

 

1.2.3.7. Ειδικός Στόχος 4B.11. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, 
βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που 
προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον 
άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, εκσυγχρονισμός 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 
της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις 
μειονεκτούσες ομάδες, βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα 
με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης 

 

Κατηγορία Δράσης 4B.11.01 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην 
προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και 
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης   

Κύριες ομάδες-στόχοι: Παιδιά, γονείς και κηδεμόνες παιδιών, φορείς προσχολικής 
εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).  

Ειδικός Δείκτης Εκροών:PSO792 Αριθμός ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές 
φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης(Αριθμός ατόμων). 

Ο ειδικός δείκτης εκροών PSO792 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική παρέμβασης 
που αφορούν στην παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών 
φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης σε βρέφη, νήπια και 
παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ, σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς, 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Κέντρα 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ-ΑμεΑ μέσω 
voucher. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 
όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς μετρά τον αριθμό των 
ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και 
δημιουργικής απασχόλησης. 
Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές 
φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης, συμβάλλοντας στην 
επιτυχή υπηρέτηση της λογικής της παρέμβασης και στην εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται με βάση 
τα στοιχεία που τηρεί ο Δικαιούχος (ΕΕΤΑΑ) .  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
καταγραφή των ληπτών voucher σε επίπεδο πράξης/ετήσιου 
κύκλου υλοποίησης. 
Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
ατόμων που λαμβάνουν voucherγια την ένταξη παιδιών σε δομές 
φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος:PSR792 Αριθμός παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε 
δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης (Αριθμός ατόμων). 

Ο δείκτης PSR792 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τους ωφελούμενους της 
δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών σε ανάγκη και ιδιαίτερα ευάλωτων παιδιών στην 
προσχολική εκπαίδευση» 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR792 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης για εξασφάλιση πρόσβασης 
παιδιώνσε δομές προσχολικής αγωγής, διαπαιδαγώγησης και 
δημιουργικής απασχόλησης, υπό το πρίσμα της Εγγύησης για το 
Παιδί.  

Αποδεκτός Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από  τον Δικαιούχο 
(ΕΕΤΑΑ), όσο και από τις Διαχειριστικές Αρχές, καθώς αποδίδει με 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

άμεσο τρόπο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων 
(πλήθος παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές 
φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης). 

Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και 

είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 

φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. 

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς 
τον αριθμό των παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές 
φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εύκολη.  

Τα δεδομένα του δείκτη εξάγονται από τοσύστημα συλλογής 
δεδομένων  του Δικαιούχου (ΕΕΤΑΑ). 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
καταγραφή των παιδιών που ωφελούνται από τις σχετικές δομές σε 
επίπεδο πράξης/ετήσιου κύκλου υλοποίησης. 

Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις 
υλοποιούμενες παρεμβάσεις ένταξης παιδιών σε δομές φροντίδας 
και δημιουργικής απασχόλησης. 

 

Κατηγορία Δράσης 4B.11.02 Ενίσχυση Δομών Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων των ΥΤΧ, των 
Ρομά κλπ, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί 
Φορείς.  

Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO796 αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που 
υποστηρίζονται[Αριθμός δομών (οντότητες)]. 

O PSO796 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τις 
συνεχιζόμενες δομές που ενισχύονται. 

Ο δείκτης εκροών PSO796 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των Δράσεων και τη λογική της 
παρέμβασης για κάλυψη αυξημένων αναγκών ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού (π.χ. ηλικιωμένων, ΑμεΑ, μεταναστών/προσφύγων, 
γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, κ.α.) σε ένα μεγάλο εύρος 
υφιστάμενων κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές 
Βασικών Αγαθών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ΚΗΦΗ, 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
ΚΔΗΦ, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών 
κοκ.). 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός από τους 
εμπλεκόμενους φορείς καθώς αφορά σε παρόμοιο δείκτη εκροών 
(05502) που χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 
2020.  
Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της 
Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για τις νέες κοινωνικές 
δομές που θα συγχρηματοδοτηθούν την ππ 2021-2027. Για το λόγο 
αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης PSO796 μόνο για τις συνεχιζόμενες 
δομές και ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες δομές. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των υφιστάμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται 
από το ΕΚΤ+. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
σχετικά εύκολη. 

Τα δεδομένα του δείκτη εξάγονται από τα συστήματα συλλογής 
δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου 
Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού 
Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των υφιστάμενων κοινωνικών δομώνπου 
λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
υφιστάμενων κοινωνικών δομών που λαμβάνουν στήριξη από το 
ΕΚΤ+. 

 

Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO807 αριθμός νέων κοινωνικών δομών που 
υποστηρίζονται[Αριθμός δομών (οντότητες)]. 

O PSO807 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τις νέες 
δομές που ενισχύονται. 

Ο δείκτης εκροών PSO807 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των Δράσεων και τη λογική της 
παρέμβασης για κάλυψη αυξημένων αναγκών ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού (π.χ. ηλικιωμένων, ΑμεΑ, μεταναστών/προσφύγων, 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, κ.α.) σε ένα μεγάλο εύρος 
κοινωνικών δομών που δημιουργούνται και λειτουργούν με τη 
στήριξη του ΕΚΤ+ (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Βασικών Αγαθών, 
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, Συμβουλευτικά 
Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών κοκ.). 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός από τους 
εμπλεκόμενους φορείς καθώς αφορά σε αντίστοιχο δείκτη εκροών 
(05502) που χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 
2020.  
Ο δείκτης είναι προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ. προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της 
Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες κοινωνικές δομές. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των νέων κοινωνικών δομών που δημιουργούνται και 
λειτουργούν με τη στήριξη του ΕΚΤ+. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
σχετικά εύκολη.  

Τα δεδομένα του δείκτη εξάγονται από τα συστήματα συλλογής 
δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου 
Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού 
Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των νέων κοινωνικών δομώνπου 
λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
νέων κοινωνικών δομών που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος: PSR796 αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών (Αριθμός ατόμων). 

Ο δείκτης PSR796 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα άτομα που 
ωφελούνται/λαμβάνουν υπηρεσίες από τις συνεχιζόμενες υποστηριζόμενες δομές, όπως αυτές 
ορίζονται στο δείκτη PSO796. 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR796 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης που αφορούν στην παροχή 
υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από ένα μεγάλο 
εύρος υφιστάμενων κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
Βασικών Αγαθών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ΚΗΦΗ, 
ΚΔΗΦ, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών 
κοκ.), η λειτουργία των οποίων συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+. 

O δείκτης μετρά ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών που 
παρέχονται από φορείς. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι κατανοητός από τους εμπλεκόμενους 
φορείς καθώς αφορά σε παρόμοιο δείκτη (05503) που 
χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 2020 ως 
δείκτης εκροών και στην τρέχουσα ΠΠ προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθεί ως δείκτης αποτελεσμάτων.  
Ο δείκτης είναι προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ. προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της 
Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες κοινωνικές δομές. 
Για το λόγο αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης PSR796 μόνο για τις 
συνεχιζόμενες δομές και ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες 
δομές. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς 
τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις 
υποστηριζόμενες κοινωνικές δομές που συνεχίζουν τη λειτουργία 
τους και στην ππ 2021-2027.  

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση του.  

Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από τα συστήματα 
συλλογής δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του 
Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού 
Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Οδηγίες για 
τον τρόπο μέτρησης/συλλογής δεδομένων του δείκτη από τα 
συστήματα συλλογής δεδομένων των δικαιούχων θα δοθούν από 
την ΕΥΣΕΚΤ για το διάστημα που δεν θα είναι εφικτή η μέτρησή του 
από το Ε.ΓΠ.Σ.  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των ωφελούμενων των υφιστάμενων 
κοινωνικών δομών, των οποίων η λειτουργία εξακολουθεί να 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+. 
Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος: PSR807 αριθμός επωφελουμένων των νέων κοινωνικών 
δομών (Αριθμός ατόμων). 
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Ο δείκτης PSR807 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα άτομα που 
ωφελούνται/λαμβάνουν υπηρεσίες από τις νέες υποστηριζόμενες δομές, όπως αυτές ορίζονται 
στο δείκτη PSO807. 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR807 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης που αφορούν στην παροχή 
υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από ένα μεγάλο 
εύρος νέων κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Βασικών 
Αγαθών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, 
Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών κοκ.), που 
δημιουργούνται και λειτουργούν με τη στήριξη του ΕΚΤ+.  
O δείκτης μετρά ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών που 
παρέχονται από τις νέες κοινωνικές δομές. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι κατανοητός από τους εμπλεκόμενους 
φορείς καθώς αφορά σε παρόμοιο δείκτη (05503) που 
χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 2020 ως 
δείκτης εκροών και στην τρέχουσα ΠΠ προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθεί ως δείκτης αποτελεσμάτων.  

Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ. προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της 
Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες κοινωνικές δομές. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς 
τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις νέες κοινωνικές 
δομές που δημιουργούνται και λειτουργούν με τη στήριξη του 
ΕΚΤ+.  

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση του.  

Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από τα συστήματα 
συλλογής δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του 
Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού 
Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Οδηγίες για 
τον τρόπο μέτρησης/συλλογής δεδομένων του δείκτη από τα 
συστήματα συλλογής δεδομένων των δικαιούχων θα δοθούν από 
την ΕΥΣΕΚΤ για το διάστημα που δεν θα είναι εφικτή η μέτρησή του 
από το Ε.ΓΠ.Σ.  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των ωφελούμενων των νέων κοινωνικών 
δομών, των οποίων η λειτουργία συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών. 
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Κατηγορία Δράσης 4B.11.03 Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Γυναίκες θύματα βίας, παιδιά γυναικών θυμάτων βίας, Φορείς του 
Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα.  

Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO796 αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που 
υποστηρίζονται[Αριθμός δομών (οντότητες)]. 

O PSO796 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τις 
συνεχιζόμενες δομές που ενισχύονται. 

Ο δείκτης εκροών PSO796 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:  

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα / πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των Δράσεων και τη λογική της 
παρέμβασης για κάλυψη αυξημένων αναγκών ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού (π.χ. ηλικιωμένων, ΑμεΑ, μεταναστών/προσφύγων, 
γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, κ.α.) σε ένα μεγάλο εύρος 
υφιστάμενων κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές 
Βασικών Αγαθών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ΚΗΦΗ, 
ΚΔΗΦ, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών 
κοκ.). 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός από τους 
εμπλεκόμενους φορείς καθώς αφορά σε παρόμοιο δείκτη εκροών 
(05502) που χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 
2020.  
Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της 
Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για τις νέες κοινωνικές 
δομές που θα συγχρηματοδοτηθούν την ππ 2021-2027. Για το λόγο 
αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης PSO796 μόνο για τις συνεχιζόμενες 
δομές και ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες δομές. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των υφιστάμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται 
από το ΕΚΤ+. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
σχετικά εύκολη. 
Τα δεδομένα του δείκτη εξάγονται από τα συστήματα συλλογής 
δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου 
Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού 
Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των υφιστάμενων κοινωνικών δομώνπου 
λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
υφιστάμενων κοινωνικών δομών που λαμβάνουν στήριξη από το 
ΕΚΤ+. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος: PSR796 αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών  (Αριθμός ατόμων). 

Ο δείκτης PSR796 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα άτομα που 
ωφελούνται/λαμβάνουν υπηρεσίες από τις συνεχιζόμενες υποστηριζόμενες δομές, όπως αυτές 
ορίζονται στο δείκτη PSO796. 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR796 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα / πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης που αφορούν στην παροχή 
υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από ένα μεγάλο 
εύρος υφιστάμενων κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές 
Βασικών Αγαθών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ΚΗΦΗ, 
ΚΔΗΦ, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών 
κοκ.), η λειτουργία των οποίων συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+. 
O δείκτης μετρά ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών που 
παρέχονται από φορείς. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι κατανοητός από τους εμπλεκόμενους 
φορείς καθώς αφορά σε παρόμοιο δείκτη (05503) που 
χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 2020 ως 
δείκτης εκροών και στην τρέχουσα ΠΠ προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθεί ως δείκτης αποτελεσμάτων.  
Ο δείκτης είναι προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ. προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της 
Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες κοινωνικές δομές. 
Για το λόγο αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης PSR796 μόνο για τις 
συνεχιζόμενες δομές και ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες 
δομές. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς 
τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις 
υποστηριζόμενες κοινωνικές δομές που συνεχίζουν τη λειτουργία 
τους και στην ππ 2021-2027.  

Εύκολος Είναι εφικτή η παρακολούθηση του.  
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από τα συστήματα 
συλλογής δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του 
Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού 
Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Οδηγίες για 
τον τρόπο μέτρησης/συλλογής δεδομένων του δείκτη από τα 
συστήματα συλλογής δεδομένων των δικαιούχων θα δοθούν από 
την ΕΥΣΕΚΤ για το διάστημα που δεν θα είναι εφικτή η μέτρησή του 
από το Ε.ΓΠ.Σ.  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των ωφελούμενων των υφιστάμενων 
κοινωνικών δομών, των οποίων η λειτουργία εξακολουθεί να 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+. 
Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών. 

 

Κατηγορία Δράσης 4B.11.04 Ενίσχυση δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε τοπικό 
επίπεδο 

Κύριες ομάδες-στόχοι:  Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά, έφηβοι, 
κ.α.), Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς 

Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO796 αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που 
υποστηρίζονται[Αριθμός δομών (οντότητες)]. 

O PSO796 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τις 
συνεχιζόμενες δομές που ενισχύονται. 

Ο δείκτης εκροών PSO796 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:  

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα / πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των Δράσεων και τη λογική της 
παρέμβασης για κάλυψη αυξημένων αναγκών ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού (π.χ. ηλικιωμένων, ΑμεΑ, μεταναστών/προσφύγων, 
γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, κ.α.) σε ένα μεγάλο εύρος 
υφιστάμενων κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές 
Βασικών Αγαθών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ΚΗΦΗ, 
ΚΔΗΦ, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών 
κοκ.). 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός από τους 
εμπλεκόμενους φορείς καθώς αφορά σε παρόμοιο δείκτη εκροών 
(05502) που χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 
2020.  

Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της 
Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για τις νέες κοινωνικές 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
δομές που θα συγχρηματοδοτηθούν την ππ 2021-2027. Για το λόγο 
αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης PSO796 μόνο για τις συνεχιζόμενες 
δομές και ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες δομές. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των υφιστάμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται 
από το ΕΚΤ+. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
σχετικά εύκολη. 

Τα δεδομένα του δείκτη εξάγονται από τα συστήματα συλλογής 
δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου 
Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού 
Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των υφιστάμενων κοινωνικών δομώνπου 
λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
υφιστάμενων κοινωνικών δομών που λαμβάνουν στήριξη από το 
ΕΚΤ+. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος: PSR796 αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών  (Αριθμός ατόμων). 

Ο δείκτης PSR796 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί τα άτομα που 
ωφελούνται/λαμβάνουν υπηρεσίες από τις συνεχιζόμενες υποστηριζόμενες δομές, όπως αυτές 
ορίζονται στο δείκτη PSO796. 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR796 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα / πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης που αφορούν στην παροχή 
υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από ένα μεγάλο 
εύρος υφιστάμενων κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές 
Βασικών Αγαθών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ΚΗΦΗ, 
ΚΔΗΦ, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών 
κοκ.), η λειτουργία των οποίων συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+. 
O δείκτης μετρά ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών που 
παρέχονται από φορείς. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 

Ο εν λόγω δείκτης είναι κατανοητός από τους εμπλεκόμενους 
φορείς καθώς αφορά σε παρόμοιο δείκτη (05503) που 
χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 2020 ως 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
ενδιαφερόμενα μέρη; δείκτης εκροών και στην τρέχουσα ΠΠ προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί ως δείκτης αποτελεσμάτων.  
Ο δείκτης είναι προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ. προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της 
Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες κοινωνικές δομές. 
Για το λόγο αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης PSR796 μόνο για τις 
συνεχιζόμενες δομές και ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες 
δομές. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς 
τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις 
υποστηριζόμενες κοινωνικές δομές που συνεχίζουν τη λειτουργία 
τους και στην ππ 2021-2027.  

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση του.  

Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από τα συστήματα 
συλλογής δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του 
Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού 
Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Οδηγίες για 
τον τρόπο μέτρησης/συλλογής δεδομένων του δείκτη από τα 
συστήματα συλλογής δεδομένων των δικαιούχων θα δοθούν από 
την ΕΥΣΕΚΤ για το διάστημα που δεν θα είναι εφικτή η μέτρησή του 
από το Ε.ΓΠ.Σ.  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των ωφελούμενων των υφιστάμενων 
κοινωνικών δομών, των οποίων η λειτουργία εξακολουθεί να 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+. 
Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών. 

Κατηγορία Δράσης 4B.11.05 Ενίσχυση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  

Κύριες ομάδες-στόχοι: Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων, 
Κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών κ.α), Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς.  

Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO801 αριθμός συνεχιζόμενων δομών υγείας που 
υποστηρίζονται[Αριθμός δομών (οντότητες)].  

O PSO801 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τις 
συνεχιζόμενες δομές που ενισχύονται. 

Ο ειδικός δείκτης εκροών PSO801 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης 
για βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, 
μέσω της υποστήριξης λειτουργίας υφιστάμενων μονάδων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΤΟΜΥ), δομών ψυχικής υγείας 
και δομών πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός καθώς αναλύονται οι 
επιμέρους κατηγορίες δομών/φορέων που συνδέονται με αυτόν. Ο 
δείκτης, προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.07.2022 κατόπιν αιτήματος 
της Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας. 
Για το λόγο αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης PSO801 μόνο για τις 
συνεχιζόμενες δομές και ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες 
δομές. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των δομών υγείας που υποστηρίζονται. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Είναι εύκολος στην παρακολούθηση, καθώς ο αριθμός των δομών 
υγείας μετράται σε επίπεδο πράξης και με τη συλλογή δεδομένων 
από τους Δικαιούχους. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των υφιστάμενων δομών υγείας που 
λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 
Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
υφιστάμενων δομών υγείας που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 

 

Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO806 αριθμός νέων δομών/φορέων υγείας που 
υποστηρίζονται[Αριθμός δομών  ή/και φορέων (οντότητες)]. 

O PSO806 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τις νέες 
δομές/φορείς που ενισχύονται. 

Ο ειδικός δείκτης εκροών PSO806 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης 
για βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, 
μέσω της υποστήριξης λειτουργίας νέων μονάδων πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας (ΤΟΜΥ), νέων δομών ψυχικής υγείας, νέων 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
δομών πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων (όπου κρίνεται 
σκόπιμο, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Επιτελικής Δομής 
Υγείας), καθώς και Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ). 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός καθώς αναλύονται οι 
επιμέρους κατηγορίες δομών/φορέων που συνδέονται με αυτόν. 
Προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών 
προγραμμάτων την 1.07.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής 
να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας.  

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Είναι εύκολος στην παρακολούθηση, καθώς ο αριθμός των 
δομών/φορέων υγείας μετράται σε επίπεδο πράξης και με τη 
συλλογή δεδομένων από τους Δικαιούχους. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των νέων δομών/φορέων υγείας που 
λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 
Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
νέων δομών / φορέων υγείας που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος: PSR801 αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων δομών 
υγείας (Αριθμός ατόμων).  

Ο δείκτης PSR801 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς μετρά τους ωφελούμενους των 
συνεχιζόμενων δομών του δείκτη εκροών PSO801. 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR801 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης 
για βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και 
την κάλυψη αναγκών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και από τους 
εμπλεκόμενους φορείς, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος ατόμων 
που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από 
υφιστάμενες δομές υγείας). 
Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας. Για 
το λόγο αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης αποτελεσμάτων PSR801 
μόνο για τις συνεχιζόμενες δομές υγείας και ακολουθεί άλλος 
δείκτης για τις νέες δομές. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς 
τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας των αντίστοιχων δομών υγείας.  

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Είναι εφικτή και η παρακολούθηση του και η συλλογή δεδομένων 
θα γίνεται από διοικητικές πηγές ως εξής: 

α) για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την 
επεξεργασία δεδομένων ΗΔΙΚΑ /ΑΑΔΕ 
β) για τις δομές ψυχικής υγείας από τα συστήματα των Δικαιούχου 
μέχρι τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος psyhargos 
γ) για τις δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων από το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 
(ΕΚΤΕΠΝ) με βάση τα δεδομένα που αποστέλλουν οι 
φορείς/δικαιούχοι από τα πληροφορικά συστήματα 
παρακολούθησης που διαθέτουν. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων 
δομών υγείας. 
Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών υγείας. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος: PSR806 αριθμός επωφελουμένων των νέων δομών/φορέων 
υγείας (Αριθμός ατόμων). 

Ο δείκτης PSR806 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς μετρά τους ωφελούμενους των νέων 
δομών/φορέων του δείκτη εκροών PSO806. 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR806 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης 
για βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και 
την κάλυψη αναγκών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και από τους 
εμπλεκόμενους φορείς,  καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος ατόμων 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
ενδιαφερόμενα μέρη; που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από νέες 

δομές/φορείς υγείας). 
Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της 
Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. 

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς 
τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις   παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας των αντίστοιχων δομών υγείας.  

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Είναι εφικτή και η παρακολούθηση του και η συλλογή δεδομένων 
θα γίνεται από διοικητικές πηγές ως εξής: 
α) για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την 
επεξεργασία δεδομένων ΗΔΙΚΑ /ΑΑΔΕ, 

β) για τις δομές ψυχικής υγείας από τα συστήματα των Δικαιούχου 
μέχρι τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος psyhargos, 
γ) για τις δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων από το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 
(ΕΚΤΕΠΝ) με βάση τα δεδομένα που αποστέλλουν οι 
φορείς/δικαιούχοι από τα πληροφορικά συστήματα 
παρακολούθησης που διαθέτουν, 

γ) για τις ΚΟΜΥ από τα συστήματα των Δικαιούχων  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων 
δομών/φορέων υγείας. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
ωφελούμενων των υποστηριζόμενων νέων δομών/φορέων υγείας. 

 

Κατηγορία Δράσης 4B.11.07 Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Ψυχικά πάσχοντες (παιδιά, έφηβοι, νεαροί ενήλικες, ενήλικες λήπτες 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, άτομα στο φάσμα του αυτισμού, ηλικιωμένοι με ψυχικές 
διαταραχές, άτομα σε κίνδυνο άνοιας κ.α.), Υπουργείο Υγείας, εποπτευόμενοι φορείς και 
νομικά πρόσωπα.  

Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO801 αριθμός συνεχιζόμενων δομών υγείας που υποστηρίζονται 
[Αριθμός δομών (οντότητες)].  

O PSO801 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τις 
συνεχιζόμενες δομές που ενισχύονται. 

Ο ειδικός δείκτης εκροών PSO801 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα / πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης 
για βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, 
μέσω της υποστήριξης λειτουργίας υφιστάμενων μονάδων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΤΟΜΥ), δομών ψυχικής υγείας 
και δομών πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός καθώς αναλύονται οι 
επιμέρους κατηγορίες δομών/φορέων που συνδέονται με αυτόν. Ο 
δείκτης, προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.07.2022 κατόπιν αιτήματος 
της Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας. 
Για το λόγο αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης PSO801 μόνο για τις 
συνεχιζόμενες δομές και ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες 
δομές. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των δομών υγείας που υποστηρίζονται. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Είναι εύκολος στην παρακολούθηση, καθώς ο αριθμός των δομών 
υγείας μετράται σε επίπεδο πράξης και με τη συλλογή δεδομένων 
από τους Δικαιούχους. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των υφιστάμενων δομών υγείας που 
λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 
Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
υφιστάμενων δομών υγείας που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 

Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO806 αριθμός νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται 
[Αριθμός δομών  ή/και φορέων (οντότητες)]. 

O PSO806 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τις νέες 
δομές/φορείς που ενισχύονται. 

Ο ειδικός δείκτης εκροών PSO806 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα / πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης 
για βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, 
μέσω της υποστήριξης λειτουργίας νέων μονάδων πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας (ΤΟΜΥ), νέων δομών ψυχικής υγείας, νέων 
δομών πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων (όπου κρίνεται 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
σκόπιμο, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Επιτελικής Δομής 
Υγείας), καθώς και Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ). 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός καθώς αναλύονται οι 
επιμέρους κατηγορίες δομών/φορέων που συνδέονται με αυτόν. 
Προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών 
προγραμμάτων την 1.07.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής 
να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας.  

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Είναι εύκολος στην παρακολούθηση, καθώς ο αριθμός των 
δομών/φορέων υγείας μετράται σε επίπεδο πράξης και με τη 
συλλογή δεδομένων από τους Δικαιούχους. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των νέων δομών/φορέων υγείας που 
λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 
Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
νέων δομών / φορέων υγείας που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος: PSR801 αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων δομών 
υγείας  (Αριθμός ατόμων). 

Ο δείκτης PSR801 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς μετρά τους ωφελούμενους των 
συνεχιζόμενων δομών του δείκτη εκροών PSO801. 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR801 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα / πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης 
για βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και 
την κάλυψη αναγκών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και από τους 
εμπλεκόμενους φορείς, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος ατόμων 
που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από 
υφιστάμενες δομές υγείας). 

Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της 
Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας. Για 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
το λόγο αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης αποτελεσμάτων PSR801 
μόνο για τις συνεχιζόμενες δομές υγείας και ακολουθεί άλλος 
δείκτης για τις νέες δομές. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς 
τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας των αντίστοιχων δομών υγείας.  

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Είναι εφικτή και η παρακολούθηση του και η συλλογή δεδομένων 
θα γίνεται από διοικητικές πηγές ως εξής: 

α) για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την 
επεξεργασία δεδομένων ΗΔΙΚΑ /ΑΑΔΕ 
β) για τις δομές ψυχικής υγείας από τα συστήματα των Δικαιούχου 
μέχρι τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος psyhargos 

γ) για τις δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων από το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 
(ΕΚΤΕΠΝ) με βάση τα δεδομένα που αποστέλλουν οι 
φορείς/δικαιούχοι από τα πληροφορικά συστήματα 
παρακολούθησης που διαθέτουν. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων 
δομών υγείας. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών υγείας. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος: PSR806 αριθμός επωφελουμένων των νέων δομών/φορέων 
υγείας  (Αριθμός ατόμων). 

Ο δείκτης PSR806 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς μετρά τους ωφελούμενους των νέων 
δομών/φορέων του δείκτη εκροών PSO806. 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR806 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα / πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης 
για βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και 
την κάλυψη αναγκών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και από τους 
εμπλεκόμενους φορείς,  καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος ατόμων 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από νέες 
δομές/φορείς υγείας). 
Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της 
Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. 

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς 
τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις   παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας των αντίστοιχων δομών υγείας.  

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Είναι εφικτή και η παρακολούθηση του και η συλλογή δεδομένων 
θα γίνεται από διοικητικές πηγές ως εξής: 
α) για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την 
επεξεργασία δεδομένων ΗΔΙΚΑ /ΑΑΔΕ, 

β) για τις δομές ψυχικής υγείας από τα συστήματα των Δικαιούχου 
μέχρι τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος psyhargos, 
γ) για τις δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων από το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 
(ΕΚΤΕΠΝ) με βάση τα δεδομένα που αποστέλλουν οι 
φορείς/δικαιούχοι από τα πληροφορικά συστήματα 
παρακολούθησης που διαθέτουν, 

γ) για τις ΚΟΜΥ από τα συστήματα των Δικαιούχων  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων 
δομών/φορέων υγείας. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
ωφελούμενων των υποστηριζόμενων νέων δομών/φορέων υγείας. 

 

Κατηγορία Δράσης 4B.11.08 Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άτομα που κάνουν χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών ή παρουσιάζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές, άτομα του 
στενού περιβάλλοντος ατόμων με εξαρτητικές συμπεριφορές, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που 
ενδέχεται να αναπτύξουν αντικοινωνικού τύπου συμπεριφορές όπως χρήση ουσιών ή 
παραβατικότητα, γενικός πληθυσμός για τις υπηρεσίες πρόληψης, ομάδες ατόμων σε 
ευαλωτότητα όπως  άνεργοι, μετανάστες, άποροι - κοινωνικά περιθωριοποιημένοι κ.α.), 
Υπουργείο Υγείας, εποπτευόμενοι φορείς και νομικά πρόσωπα.  

Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO801 αριθμός συνεχιζόμενων δομών υγείας που υποστηρίζονται 
[Αριθμός δομών (οντότητες)].  

O PSO801 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τις 
συνεχιζόμενες δομές που ενισχύονται. 
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Ο ειδικός δείκτης εκροών PSO801 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα / πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης 
για βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, 
μέσω της υποστήριξης λειτουργίας υφιστάμενων μονάδων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΤΟΜΥ), δομών ψυχικής υγείας 
και δομών πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός καθώς αναλύονται οι 
επιμέρους κατηγορίες δομών/φορέων που συνδέονται με αυτόν. Ο 
δείκτης, προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.07.2022 κατόπιν αιτήματος 
της Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας. 
Για το λόγο αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης PSO801 μόνο για τις 
συνεχιζόμενες δομές και ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες 
δομές. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των δομών υγείας που υποστηρίζονται. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Είναι εύκολος στην παρακολούθηση, καθώς ο αριθμός των δομών 
υγείας μετράται σε επίπεδο πράξης και με τη συλλογή δεδομένων 
από τους Δικαιούχους. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των υφιστάμενων δομών υγείας που 
λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
υφιστάμενων δομών υγείας που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 

Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO806 αριθμός νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται 
[Αριθμός δομών  ή/και φορέων (οντότητες)]. 

O PSO806 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τις νέες 
δομές/φορείς που ενισχύονται. 

Ο ειδικός δείκτης εκροών PSO806 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα / πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης 
για βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, 
μέσω της υποστήριξης λειτουργίας νέων μονάδων πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας (ΤΟΜΥ), νέων δομών ψυχικής υγείας, νέων 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
δομών πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων (όπου κρίνεται 
σκόπιμο, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Επιτελικής Δομής 
Υγείας), καθώς και Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ). 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός καθώς αναλύονται οι 
επιμέρους κατηγορίες δομών/φορέων που συνδέονται με αυτόν. 
Προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών 
προγραμμάτων την 1.07.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής 
να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας.  

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Είναι εύκολος στην παρακολούθηση, καθώς ο αριθμός των 
δομών/φορέων υγείας μετράται σε επίπεδο πράξης και με τη 
συλλογή δεδομένων από τους Δικαιούχους. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των νέων δομών/φορέων υγείας που 
λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 
Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
νέων δομών / φορέων υγείας που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος: PSR801 αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων δομών 
υγείας  (Αριθμός ατόμων). 

Ο δείκτης PSR801 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς μετρά τους ωφελούμενους των 
συνεχιζόμενων δομών του δείκτη εκροών PSO801. 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR801 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα / πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης 
για βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και 
την κάλυψη αναγκών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και από τους 
εμπλεκόμενους φορείς, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος ατόμων 
που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από 
υφιστάμενες δομές υγείας). 
Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας. Για 
το λόγο αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης αποτελεσμάτων PSR801 
μόνο για τις συνεχιζόμενες δομές υγείας και ακολουθεί άλλος 
δείκτης για τις νέες δομές. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς 
τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας των αντίστοιχων δομών υγείας.  

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Είναι εφικτή και η παρακολούθηση του και η συλλογή δεδομένων 
θα γίνεται από διοικητικές πηγές ως εξής: 

α) για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την 
επεξεργασία δεδομένων ΗΔΙΚΑ /ΑΑΔΕ 
β) για τις δομές ψυχικής υγείας από τα συστήματα των Δικαιούχου 
μέχρι τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος psyhargos 
γ) για τις δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων από το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 
(ΕΚΤΕΠΝ) με βάση τα δεδομένα που αποστέλλουν οι 
φορείς/δικαιούχοι από τα πληροφορικά συστήματα 
παρακολούθησης που διαθέτουν. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων 
δομών υγείας. 
Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών υγείας. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος: PSR806 αριθμός επωφελουμένων των νέων δομών/φορέων 
υγείας  (Αριθμός ατόμων). 

Ο δείκτης PSR806 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς μετρά τους ωφελούμενους των νέων 
δομών/φορέων του δείκτη εκροών PSO806. 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων PSR806 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα / πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης 
για βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και 
την κάλυψη αναγκών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 

Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και από τους 
εμπλεκόμενους φορείς,  καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος ατόμων 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
ενδιαφερόμενα μέρη; που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από νέες 

δομές/φορείς υγείας). 
Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των 
περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της 
Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. 

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς 
τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις   παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας των αντίστοιχων δομών υγείας.  

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Είναι εφικτή και η παρακολούθηση του και η συλλογή δεδομένων 
θα γίνεται από διοικητικές πηγές ως εξής: 
α) για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την 
επεξεργασία δεδομένων ΗΔΙΚΑ /ΑΑΔΕ, 

β) για τις δομές ψυχικής υγείας από τα συστήματα των Δικαιούχου 
μέχρι τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος psyhargos, 
γ) για τις δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων από το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 
(ΕΚΤΕΠΝ) με βάση τα δεδομένα που αποστέλλουν οι 
φορείς/δικαιούχοι από τα πληροφορικά συστήματα 
παρακολούθησης που διαθέτουν, 

γ) για τις ΚΟΜΥ από τα συστήματα των Δικαιούχων  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων 
δομών/φορέων υγείας. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
ωφελούμενων των υποστηριζόμενων νέων δομών/φορέων υγείας. 

 

1.2.3.8. Ειδικός Στόχος 4B.12. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών 

Κατηγορία Δράσης 4B.12.01 Δράσεις αντιμετώπισης του κινδύνου αποκλεισμού παιδιών 
και εφήβων σε υποβαθμισμένες / απομακρυσμένες περιοχές 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Παιδιά, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά 
Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς.  

Ειδικός Δείκτης Εκροών:PSO797 Αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της 
«Εγγύησης για το Παιδί» (Αριθμός φορέων).  

O PSO797 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τις 
δομές/φορείς που ενισχύονται για τις εξής παρεμβάσεις /πράξεις στο πλαίσιο «Εγγύησης για 
το παιδί»: 
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Α) δράσεις υποστήριξης εφήβων και νέων σε υποβαθμισμένες περιοχές 

Β) τοπικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την προστασία των παιδιών και την καταπολέμηση 
της φτώχειας 

Ο ειδικός δείκτης εκροών PSO797 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των δράσεων και τη λογική της 
παρέμβασης που αφορούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων υλοποίησης 
δράσεων  υποστήριξης εφήβων και τοπικών ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων για την προστασία των παιδιών και την 
καταπολέμηση της φτώχειας, στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το 
παιδί». 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 
όσο και από τις Διαχειριστικές Αρχές, καθώς μετρά τον αριθμό 
φορέων που υλοποιούν τις σχετικές δράσεις. 

Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των Δήμων (ως επικεφαλής εταιρικών σχημάτων) που 
υλοποιούν τις σχετικές δράσεις/παρεμβάσεις υποστήριξης εφήβων 
και προστασίας των παιδιών. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται με βάση τα 
στοιχεία έναρξης των παρεμβάσεων που θα δηλώνεται από τους 
Δικαιούχους.  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των φορέων που υλοποιούν τις σχετικές 
δράσεις/παρεμβάσεις. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 
Δήμων που υλοποιούν τις υποστηριζόμενες δράσεις  υποστήριξης 
εφήβων και τοπικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την 
προστασία των παιδιών και την καταπολέμηση της φτώχειας. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος:PSR797Αριθμός ωφελούμενων παιδιών από δράσεις στο 
πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί»( Αριθμός ατόμων).  

Ο δείκτης PSR797 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώς μετρά τους ωφελούμενους των δομών 
του δείκτη εκροών PSO797. 
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Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτωνPSR797ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης 
για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στο πλαίσιο της 
πολιτικής «Εγγύηση για το Παιδί» & του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
για τα δικαιώματα του παιδιού. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 
όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο 
τρόπο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος 
παιδιών που ωφελούνται από δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης 
για το παιδί»). 

Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και 

είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 

φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. 

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς 
τον αριθμό των παιδιών που ωφελούνται από δράσεις που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί». 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εύκολη.  

Τα δεδομένα του δείκτη εξάγονται από τα συστήματα συλλογής 
δεδομένων των Δικαιούχων. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των παιδιών που ωφελούνται από τις 
σχετικές δράσεις/παρεμβάσεις. 

Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις 
υλοποιούμενες δράσεις υποστήριξης εφήβων και νέων σε 
υποβαθμισμένες περιοχές και  τοπικές ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις για την προστασία των παιδιών και την 
καταπολέμηση της φτώχειας. 
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Κατηγορία Δράσης 4B.12.02 Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση 
της παιδικής φτώχειας 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά, Φορείς 
του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς.  

Ειδικός Δείκτης Εκροών:PSO797 Αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της 
«Εγγύησης για το Παιδί» (Αριθμός φορέων).  

O PSO797 έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς ποσοτικοποιεί τις 
δομές/φορείς που ενισχύονται για τις εξής παρεμβάσεις /πράξεις στο πλαίσιο «Εγγύησης για 
το παιδί»: 

Α) δράσεις υποστήριξης εφήβων και νέων σε υποβαθμισμένες περιοχές 

Β) τοπικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την προστασία των παιδιών και την καταπολέμηση 
της φτώχειας 

Ο ειδικός δείκτης εκροών PSO797 ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των δράσεων και τη λογική της 
παρέμβασης που αφορούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων υλοποίησης 
δράσεων  υποστήριξης εφήβων και τοπικών ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων για την προστασία των παιδιών και την 
καταπολέμηση της φτώχειας, στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το 
παιδί». 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 
όσο και από τις Διαχειριστικές Αρχές, καθώς μετρά τον αριθμό 
φορέων που υλοποιούν τις σχετικές δράσεις. 
Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και 
είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 
φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.  

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον 
αριθμό των Δήμων (ως επικεφαλής εταιρικών σχημάτων) που 
υλοποιούν τις σχετικές δράσεις/παρεμβάσεις υποστήριξης εφήβων 
και προστασίας των παιδιών. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται με βάση τα 
στοιχεία έναρξης των παρεμβάσεων που θα δηλώνεται από τους 
Δικαιούχους.  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των φορέων που υλοποιούν τις σχετικές 
δράσεις/παρεμβάσεις. 

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
κατάχρηση; στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των 

Δήμων που υλοποιούν τις υποστηριζόμενες δράσεις  υποστήριξης 
εφήβων και τοπικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την 
προστασία των παιδιών και την καταπολέμηση της φτώχειας. 

 

Ειδικός Δείκτης Αποτελέσματος:PSR797Αριθμός ωφελούμενων παιδιών από δράσεις στο 
πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί»( Αριθμός ατόμων).  

Ο δείκτης PSR797 έχει συνάφεια με τη δράση, καθώςμετρά τους ωφελούμενους των δομών 
του δείκτη εκροών PSO797. 

Ο ειδικός δείκτης αποτελεσμάτωνPSR797ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως: 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με τον 
στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το 
πρόγραμμα/πολιτική; 

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης 
για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στο πλαίσιο της 
πολιτικής «Εγγύηση για το Παιδί» & του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
για τα δικαιώματα του παιδιού. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 
και αποδεκτός από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, 
όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο 
τρόπο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος 
παιδιών που ωφελούνται από δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης 
για το παιδί»). 
Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 
ξεκάθαρος και εύκολα 
ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και 

είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους 

φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. 

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς 
τον αριθμό των παιδιών που ωφελούνται από δράσεις που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί». 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 
συλλογή δεδομένων με λογικό 
κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
εύκολη.  
Τα δεδομένα του δείκτη εξάγονται από τα συστήματα συλλογής 
δεδομένων των Δικαιούχων. 

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να 
παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να 
μην υπόκειται σε χειραγώγηση ή 
κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των παιδιών που ωφελούνται από τις 
σχετικές δράσεις/παρεμβάσεις. 
Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις 
υλοποιούμενες δράσεις υποστήριξης εφήβων και νέων σε 
υποβαθμισμένες περιοχές και  τοπικές ολοκληρωμένες 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 
παρεμβάσεις για την προστασία των παιδιών και την 
καταπολέμηση της φτώχειας. 

1.2.4. Προτεραιότητα 5. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της 
υπαίθρου (ΕΤΠΑ) 

1.2.4.1. Ειδικός Στόχος 5.01. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της 
φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές 
περιοχές  

Επιχειρησιακά Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)  

Κατηγορία Δράσης:   

5.01.01 Ενίσχυση ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών που συμβάλλουν στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή στη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης  

5.01.02 Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών 

5.01.03 Δράσεις διαλογής και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, δημιουργίας και 
διαχείρισης πράσινων σημείων   

5.01.04 Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των οχημάτων των μέσων 
μαζικής μεταφοράς  

5.01.05 Αναβάθμιση ενδοπεριφερειακού δικτύου και προώθηση της προσβασιμότητας  

5.01.06 Δράσεις προστασίας, ανάπτυξης και προβολής της δημόσιας τουριστικής περιουσίας  

5.01.07 Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης  

5.01.08 Δράσεις αναπλάσεων και δημιουργίας λειτουργικών κοινόχρηστων χώρων 
συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης πρόσβασης για τα ΑμεΑ 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Αστικές Αρχές, δημόσιοι φορείς, συλλογικές οντότητες παραγωγικών, 
κοινωνικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις, κάτοικοι περιοχών 
παρέμβασης. 

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων: PSR998Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 
εταιρικής σχέσης (συμμετέχοντες) 

Ο Ειδικός (ομογενοποιημένος) Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR998 χρησιμοποιείται λόγω της μη 
ύπαρξης Κοινών Δεικτών Αποτελέσματος στον ΣΠ5. 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των στρατηγικών ΒΑΑ που είναι η 
ενθάρρυνση της συμμετοχής και βελτίωσης της επιχειρησιακής 
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Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με 

τον στόχο που επιδιώκει να 

επιτύχει το πρόγραμμα/πολιτική; 

ικανότητας των τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και 
άλλων φορέων να σχεδιάζουν, υλοποιούν/παρακολουθούν και 
αξιολογούν ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές. Ο δείκτης 
συνδέεται με τους δείκτες εκροών που αφορούν τις χωρικές 
στρατηγικές ΒΑΑ υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης και 
τους επιδιωκόμενους στόχους. 

Αποδεκτός 

Μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητός και αποδεκτός από 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη; 

Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς σχετίζεται άμεσα με 
τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών 
χωρικής ανάπτυξης. Ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους 
εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 

ξεκάθαρος και εύκολα 

ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης 
και δεν αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. 
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως 
προς τον αριθμό των τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και 
άλλων φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες σχεδιασμού, 
υλοποίησης/παρακολούθησης και αξιολόγησης χωρικών 
στρατηγικών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των φορέων που 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση της εταιρικής σχέσης. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση 

και η συλλογή δεδομένων με 

λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από 
τα στοιχεία που τηρούν οι φορείς στρατηγικής και οι 
Διαχειριστικές Αρχές. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων 
επιτρέπει τη συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς δεν 
απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό.  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε 

να παρακολουθεί τις αλλαγές 

αλλά να μην υπόκειται σε 

χειραγώγηση ή κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των συμμετεχόντων σε όλο το φάσμα 
της οικοδόμησης της εταιρικής σχέσης. Ωστόσο, δεν επιδέχεται 
χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετρά με αμεσότητα τη 
συμμετοχή όλων των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στον 
σχεδιασμό/παρακολούθηση/υλοποίηση/αξιολόγηση των 
στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης. 

 

 

1.2.4.2. Ειδικός Στόχος 5.02. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, 
της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές 
πλην των αστικών 

Επιχειρησιακά Σχέδια Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)  
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Κατηγορία Δράσης:   

5.02.01 Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Υποδομών  

5.02.02 Κατασκευή, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση των υποδομών ύδρευσης 

5.02.03 Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων για την προστασία των υδάτινων 
αποδεκτών 

5.02.04 Δράσεις διαλογής και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, δημιουργίας και 
διαχείρισης πράσινων σημείων  

5.02.05 Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των περιοχών Natura 2000 

5.02.06 Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση της φύσης και της βιοποικιλότητας 

5.02.07 Αναβάθμιση ενδοπεριφερειακού δικτύου και προώθηση της προσβασιμότητας 

5.02.08 Δράσεις προστασίας, ανάπτυξης και προβολής της δημόσιας τουριστικής 
περιουσίας 

5.02.09 Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους 
δικτύωσης 

5.02.10 Προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς και του οικοτουρισμού 

5.02.11 Δράσεις αναπλάσεων και δημιουργίας λειτουργικών κοινόχρηστων χώρων 
συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης πρόσβασης για τα ΑμεΑ 

Κύριες ομάδες-στόχοι:ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δημόσιοι φορείς, 
Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, συλλογικές οντότητες 
παραγωγικών, κοινωνικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις, κάτοικοι 
περιοχών παρέμβασης.  

Ειδικός Δείκτης Εκροών:PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής 
σχέσης (συμμετέχοντες). 

Ο Ειδικός (ομογενοποιημένος) Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR998 χρησιμοποιείται λόγω της μη 
ύπαρξης Κοινών Δεικτών Αποτελέσματος στον ΣΠ5. 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Συναφής 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός με 

τον στόχο που επιδιώκει να 

επιτύχει το πρόγραμμα/πολιτική; 

Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους 
επιδιωκόμενους στόχους των δύο στρατηγικών ΟΧΕ που είναι η 
ενθάρρυνση της συμμετοχής και βελτίωσης της επιχειρησιακής 
ικανότητας των τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και 
άλλων φορέων να σχεδιάζουν, υλοποιούν/παρακολουθούν και 
αξιολογούν ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές. Ο δείκτης 
συνδέεται με τους δείκτες εκροών που αφορούν τις χωρικές 
στρατηγικές υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης και τους 
επιδιωκόμενους στόχους. 

Αποδεκτός Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς σχετίζεται άμεσα με 
τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών 
χωρικής ανάπτυξης. Ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους 



Π-ΔΜ 2021-2027 Μεθοδολογικό Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης 

 

Π-ΔΜ 21-27 Μεθοδολ ΠλΕπιδ (1.2).docx  86/279 

 

Κριτήριο RACER Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου 

Μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητός και αποδεκτός από 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη; 

εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου 
Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. 

Αξιόπιστος 

Είναι εύληπτος σε μη ειδικούς, 

ξεκάθαρος και εύκολα 

ερμηνευόμενος; 

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης 
και δεν αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. 
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως 
προς τον αριθμό των τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και 
άλλων φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες σχεδιασμού, 
υλοποίησης/παρακολούθησης και αξιολόγησης χωρικών 
στρατηγικών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των φορέων που 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση της εταιρικής σχέσης. 

Εύκολος 

Είναι εφικτή η παρακολούθηση 

και η συλλογή δεδομένων με 

λογικό κόστος; 

Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και 
σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από 
τα στοιχεία που τηρούν οι φορείς στρατηγικής και οι 
Διαχειριστικές Αρχές. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων 
επιτρέπει τη συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς δεν 
απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό.  

Ισχυρός 

Είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε 

να παρακολουθεί τις αλλαγές 

αλλά να μην υπόκειται σε 

χειραγώγηση ή κατάχρηση; 

Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την 
προοδευτική καταγραφή των συμμετεχόντων σε όλο το φάσμα 
της οικοδόμησης της εταιρικής σχέσης. Ωστόσο, δεν επιδέχεται 
χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετρά με αμεσότητα τη 
συμμετοχή όλων των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στον 
σχεδιασμό/παρακολούθηση/υλοποίηση/αξιολόγηση των 
στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης. 

 

1.2.5. Προτεραιότητα 6. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) 

1.2.5.1. Ειδικός Στόχος: Τεχνική Βοήθεια 

Οι δείκτες τεχνικής βοήθειας (ΤΒ) του Προγράμματος προτάθηκαν από την ΕΥΣΣΑ στο πλαίσιο 
μίας προσπάθειας χρήσης ομογενοποιημένων ειδικών δεικτών ΤΒ σε όλα τα Προγράμματα 
και οριστικοποιήθηκαν ύστερα από διαβούλευση με τις ΔΑ προκειμένου να καλυφθούν όλες 
οι ανάγκες. 

Κατηγορία Δράσης:  6.01.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, 
επιθεώρησης 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσοι Φορείς, Δικαιούχοι, εμπλεκόμενοι 
Φορείς  

Ειδικοί Δείκτες Εκροών:PSO691 Έλεγχοι και επιθεωρήσεις ('Έλεγχοι/ Επιθεωρήσεις). 
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Ειδικοί Δείκτες Εκροών:PSO693 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών (Συμβάσεις). 

Οι δείκτες εκροών έχουν απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς μετρούν το 
σύνολο των ελέγχων των πράξεων καθώς επίσης και των υπηρεσιών συμβούλων για τη 
στήριξη της προετοιμασίας, εφαρμογής και παρακολούθησης του προγράμματος.  

 

Κατηγορία Δράσης:  6.01.02 Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσοι Φορείς, Δικαιούχοι, εμπλεκόμενοι 
Φορείς  

Ειδικοί Δείκτες Εκροών:PSO693 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών (Συμβάσεις).  

Οι δείκτες εκροών έχουν απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς μετρούν το 
σύνολο μελετών αξιολόγησης και των μελετών και εμπειρογνωμοσυνών του προγράμματος.  

Κατηγορία Δράσης: 6.01.03 Δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας των φορέων και δικαιούχων 
του προγράμματος 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Εμπλεκόμενοι Φορείς,Δικαιούχοι, Διαχειριστική Αρχή 

Ειδικοί Δείκτες Εκροών:PSO692a Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκανστους 
Δικαιούχους (Άτομα). 

Ειδικοί Δείκτες Εκροών:PSO692b Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν εκτός Δικαιούχων 
(Άτομα). 

Ειδικοί Δείκτες Εκροών:PSO694 Δικαιούχοι που υποστηρίζονται (Δομές).  

Οι δείκτες εκροών έχουν απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς μετρούν το 
σύνολο των δράσεων ενίσχυσης της ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων και δικαιούχων 
(ενέργειες κατάρτισης και υπηρεσίες συμβούλων υποστήριξης των φορέων και των 
δικαιούχων).  

Κατηγορία Δράσης:  6.01.04 Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας του προγράμματος 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Δικαιούχοι, εμπλεκόμενοι Φορείς, Ευρύ κοινό, Ομάδες στόχων 
δράσεων επικοινωνίας 

Ειδικοί Δείκτες Εκροών:PSO696 Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής (Ενέργειες). 

Ειδικοί Δείκτες Εκροών:PSO697 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης (Σχέδια).  

Οι δείκτες εκροών έχουν απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς μετρούν το 
σύνολο των ενεργειών επικοινωνίας και προβολής του προγράμματος. 
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1.2.6. Προτεραιότητα 7. Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ+) 

1.2.6.1. Ειδικός Στόχος: Τεχνική Βοήθεια 

Οι δείκτες τεχνικής βοήθειας (ΤΒ) του Προγράμματος προτάθηκαν από την ΕΥΣΣΑ στο πλαίσιο 
μίας προσπάθειας χρήσης ομογενοποιημένων ειδικών δεικτών ΤΒ σε όλα τα Προγράμματα και 
οριστικοποιήθηκαν ύστερα από διαβούλευση με τις ΔΑ προκειμένου να καλυφθούν όλες οι 
ανάγκες. 

Κατηγορία Δράσης:  7.01.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, 
επιθεώρησης 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσοι Φορείς, Δικαιούχοι, εμπλεκόμενοι 
Φορείς  

Ειδικοί Δείκτες Εκροών:PSO691 Έλεγχοι και επιθεωρήσεις ('Έλεγχοι/ Επιθεωρήσεις). 

Ειδικοί Δείκτες Εκροών:PSO693 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών (Συμβάσεις). 

Οι δείκτες εκροών έχουν απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς μετρούν το 
σύνολο των ελέγχων των πράξεων καθώς επίσης και των υπηρεσιών συμβούλων για τη στήριξη 
της προετοιμασίας, εφαρμογής και παρακολούθησης του προγράμματος. 

Κατηγορία Δράσης:  7.01.02 Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσοι Φορείς, Δικαιούχοι, εμπλεκόμενοι 
Φορείς  

Ειδικοί Δείκτες Εκροών:PSO693 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών (Συμβάσεις).  

Οι δείκτες εκροών έχουν απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς μετρούν το 
σύνολο μελετών αξιολόγησης και των μελετών και εμπειρογνωμοσυνών του προγράμματος.  

Κατηγορία Δράσης: 7.01.03 Δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας των φορέων και δικαιούχων 
του προγράμματος 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Εμπλεκόμενοι Φορείς,Δικαιούχοι, Διαχειριστική Αρχή 

Ειδικοί Δείκτες Εκροών:PSO692aΆτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκανστους Δικαιούχους 
(Άτομα). 

Ειδικοί Δείκτες Εκροών:PSO692bΆτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν εκτός Δικαιούχων 
(Άτομα). 

Ειδικοί Δείκτες Εκροών:PSO694 Δικαιούχοι που υποστηρίζονται (Δομές).  

Οι δείκτες εκροών έχουν απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς μετρούν το 
σύνολο των δράσεων ενίσχυσης της ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων και δικαιούχων 
(ενέργειες κατάρτισης και υπηρεσίες συμβούλων υποστήριξης των φορέων και των 
δικαιούχων). 
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Κατηγορία Δράσης:  7.01.04 Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας του προγράμματος 

Κύριες ομάδες-στόχοι: Δικαιούχοι, εμπλεκόμενοι Φορείς, Ευρύ κοινό, Ομάδες στόχων 
δράσεων επικοινωνίας 

Ειδικός Δείκτης Εκροών:PSO696 Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής (Ενέργειες). 

Ειδικός Δείκτης Εκροών:PSO697 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης (Σχέδια).  

Οι δείκτες εκροών έχουν απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς μετρούν το 
σύνολο των ενεργειών επικοινωνίας και προβολής του προγράμματος. 
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Ενότητα 2. Δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για 
την εκτίμηση της τιμής των οροσήμωνκαι των στόχων των 
δεικτών,μέθοδος υπολογισμού των δεικτών και παράγοντες που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη τους και ελήφθησαν υπόψη στον 
υπολογισμό τους 

Στην παρούσα Ενότητα παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο 
υπολογισμού και τα δεδομένα ή/και τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 
εκτίμηση της τιμής των οροσήμων για το 2024 (για τους δείκτες εκροών),των τιμών αναφοράς 
για τους δείκτες αποτελεσμάτων και των στόχων των δεικτών για το 2029 (για τους δείκτες 
εκροών και αποτελεσμάτων)τουΠλαισίου Επίδοσηςτου Προγράμματος. Επίσης, γίνεται 
αναφορά στους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των δεικτών και 
ο τρόπος που ελήφθησαν υπόψη στον υπολογισμό τους. 

Η πληροφόρηση παρέχεται ανά Προτεραιότητα, Ειδικό Στόχο1,Κατηγορία 
ΔράσηςκαιΚατηγορίαΠεριφέρειαςτου Προγράμματος. 

2.1. Προτεραιότητα 1. Ενίσχυση του παραγωγικού και οικονομικού 
μετασχηματισμού της Περιφέρειας 

2.1.1. Ειδικός Στόχος 1.01. Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της 
καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών 

2.1.1.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 1.01.01 Ενίσχυση των υποδομών και δομών στήριξης της ΕΤΑΚ 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει κυρίως τοπικού χαρακτήρα ερευνητικές υποδομές που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό Πολυετές Σχέδιο.  

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

004 Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης υποδομής για έρευνα, 
δημόσιων ερευνητικών κέντρων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 5.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά :  4.250.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της 
δράσης:Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών ερευνητικών φορέων (κτιριακές υποδομές, 
εξοπλισμός). Επιδιώκεται η ενίσχυση του περιφερειακού συστήματος έρευνας και καινοτομίας, 
                                                           
1Δεν περιλαμβάνεται ο Ειδικός Στόχος (ιγ)Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων ή βασικής υλικής βοήθειας προς 
τους απόρους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και παροχή συνοδευτικών μέτρων προς υποστήριξη της κοινωνικής ένταξής 
τους. 



Π-ΔΜ 2021-2027 Μεθοδολογικό Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης 

 

Π-ΔΜ 21-27 Μεθοδολ ΠλΕπιδ (1.2).docx  91/279 

 

η βελτίωση της θέσης της Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
στόχους, καθώς και η αξιοποίηση και η σύνδεσή του με την περιφερειακή οικονομία και 
επιχειρηματικότητα 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO06 Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες ερευνητικές εγκαταστάσεις 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στην εκτίμηση ενός μέσου κόστους ανά ερευνητή 
από παρόμοιες δράσεις της περιόδου 2014-2020 = 100.000 €. Άρα για δημόσια δαπάνη 
5.000.000 € / 100.000 € = 50 ερευνητές. 

Όσον αφορά το ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 5, με την παραδοχή ότι μπορούν να 
ολοκληρωθούν τουλάχιστον δράσεις που αφορούν την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, 
ενώ οι δράσεις που αφορούν κτιριακές υποδομές βάσει εμπειρίας απαιτούν τουλάχιστον 2 έτη 
για να ολοκληρωθούν. 

PCO16 Συμμετοχές θεσμικών φορέων σε διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στη εμπειρία της συμμετοχής των φορέων στις 
σχετικές διαδικασίες της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με μέσο όρο 15 συμμετοχές 
ανά Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ). Με 3 ΔΕΑ ανά έτος έχουμε 3χ15 = 45 
συμμετοχές ανά έτος. Για διάρκεια 5 ετών θα έχουμε: 5 έτη χ 45 = 225 συμμετοχές στις 
διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης. 

Όσο αφορά το ορόσημο 2024 εκτιμάται ότι για 2 έτη (2023-2024) θα έχουμε: 2 έτη χ 45 = 90 
συμμετοχές στις σχετικές διαδικασίες.  

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR102 Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες 

Βάσει του ΔΤΔ, η τιμή βάσης είναι 0, εφόσον, επιπλέον, πρόκειται για δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας.  

Η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των 
ερευνητών που θα εργάζονται στις νέες ερευνητικές εγκαταστάσεις θα συνεχίσουν να 
εργάζονται σε μόνιμη βάση, δηλαδή 50*50%=25 ΕΙΠΑ. 

PSR016 Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε προσκλήσεις που προκύπτουν από διαδικασία 
επιχειρηματικής ανακάλυψης 

Η τιμή βάσης είναι 0εφόσον πρόκειται για νέες ενισχύσεις. 

Η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται βάσει του συνόλου των επιχειρήσεων που 
προβλέπεται να ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης 1.1.2 = 20 επιχειρήσεις. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την διαδικασία 
ωρίμανσης έργων καθώς και κατά το στάδιο της προκήρυξης ως το στάδιο τελικής  επιλογής 
αναδόχου, ή από προβλήματα αδυναμιών αναδόχων (πτωχεύσεις, έλλειψη ρευστότητας κ.α.)  
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος υλοποίησης των έργων επηρεάζεται αρκετά από το γεγονός ότι σε 
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πολλές περιπτώσεις (ειδικά σε κτίρια εκπαίδευσης, διοίκησης και υγείας) οι εργασίες πρέπει 
να υλοποιούνται εν λειτουργία ή/και να διακόπτονται κατά χρονικά διαστήματα.   

Κατηγορία Δράσης: 1.01.02 Ενίσχυση έρευνας επιχειρήσεων – ερευνητικών φορέων με 
έμφαση σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει σχέδια για ενσωμάτωση της έρευνας και καινοτομίας σε επίπεδο 
προϊόντων/υπηρεσιών ή/και σε επίπεδο οργάνωσης/παραγωγικής διαδικασίας, στους τομείς 
προτεραιότητας της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και της περιφερειακής 
διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.  

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

010Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 5.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 4.250.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης 
Επιχειρήσεις που ενισχύονται για έρευνα και καινοτομία με έμφαση σε τομείς της στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης. Επιδιώκεται να ενισχυθεί η ικανότητα των επιχειρήσεων στην έρευνα 
και καινοτομία. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO01 Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στην εκτίμηση ενός μέσου κόστους ανά 
επιχειρηματικό σχέδιο από παρόμοιες δράσεις της περιόδου 2014-2020 = 250.000 €. Άρα για 
δημόσια δαπάνη 5.000.000 €/250.000 € = 20 επιχειρήσεις 

Όσον αφορά στο ορόσημο για το 2024, θεωρείται ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στις 
δράσεις στο 25% του τελικού στόχου που έχει τεθεί με βάση την εκτίμηση για τη χρηματοδοτική 
κατανομή της συνολικής περιόδου, δηλαδή 0,25 * 20 = 5 επιχειρήσεις.  

 

RCO02 Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου προκύπτει από το γεγονός ότι η μόνη μορφή ενίσχυσης 
επιχειρήσεων που προβλέπεται από το πρόγραμμα είναι η επιχορήγηση. Άρα και οι 
20επιχειρήσεις υποστηρίζονται από επιχορηγήσεις. 

Όσον αφορά στο ορόσημο για το 2024, θεωρείται ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στις 
δράσεις στο 25% του τελικού στόχου που έχει τεθεί με βάση την εκτίμηση για τη χρηματοδοτική 
κατανομή της συνολικής περιόδου, δηλαδή 0,25 * 20 = 5 επιχειρήσεις.  

 

RCO10 Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς οργανισμούς 
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Ο υπολογισμός της τιμής στόχου προκύπτει από το γεγονός ότι στο πλαίσιο της δράσης 1.1.2 
όλες οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για συνεργασία με ερευνητικούς φορείς 
άρα = 20 επιχειρήσεις. 

Όσον αφορά στο ορόσημο για το 2024, θεωρείται ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στις 
δράσεις στο 25% του τελικού στόχου που έχει τεθεί με βάση την εκτίμηση για τη χρηματοδοτική 
κατανομή της συνολικής περιόδου, δηλαδή 0,25 * 20 = 5 επιχειρήσεις.  

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR02 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) 

Η τιμή βάσης είναι 0 € εφόσον πρόκειται για νέες ενισχύσεις.  

Η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται βάσει της παραδοχής ενός ποσοστού δημόσιας 
συγχρηματοδότησης 60% κατά μέσο όρο σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
Άρα για δημόσια δαπάνη 5.000.000/0,6*0,4 = 3.333.333 € ή3.300.000 €ιδιωτική συμμετοχή. 

RCR03Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή 
διαδικασιών 

Η τιμή βάσης είναι 0επιχειρήσειςεφόσον πρόκειται για νέες ενισχύσεις.  

Η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται βάσει της παραδοχής ποσοστού 70% των 
ενισχυόμενων επιχειρήσεων που θα εισάγουν εν τέλει καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών. 
Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει της έρευνας του ΕΚΤ για το 2016-2018 για το ποσοστό 
των ΜΜΕ της Περιφέρειας που εισήγαγαν καινοτομία (49,73%), προσαυξημένο κατά 20% λόγω 
της ενίσχυσης που θα λάβουν οι ΜΜΕ από την παρούσα δράση. Άρα για 20 ενισχυόμενες 
επιχειρήσεις, 20 * (49,73%+20%) = 14επιχειρήσεις. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την διαδικασία ένταξης 
και πιστοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και την ικανότητα των επιχειρήσεων να 
υλοποιήσουν το σχέδιο εντός του προβλεπόμενου χρόνου. 

 

2.1.2. Ειδικός Στόχος 1.02. Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, 
τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις Δημόσιες Αρχές 

2.1.2.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 1.02.01 Ενίσχυση ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών προς πολίτες 
και επιχειρήσεις 
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Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημοσίων φορέων μέσω της 
αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών σε τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του 
τουρισμού, του πολιτισμού, της υγείας, της παιδείας κ.α. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

016 Λύσεις διακυβέρνησης ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 10.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 8.500.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης 

Ανάπτυξη προσβάσιμων σε όλους εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς πολιτισμού, τουρισμού και παιδείας, εφαρμογών και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Επιδιώκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δημοσίων 
φορέων μέσω της αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών σε τομείς της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, του τουρισμού, του πολιτισμού, της υγείας, της παιδείας 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO14 Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, 
προϊόντων και διαδικασιών 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στην εκτίμηση ενός μέσου κόστους ανά έργο από 
παρόμοιες δράσεις και προτάσεις φορέων = 600.000 €. Άρα για δημόσια δαπάνη 10.000.000 
€/600.000 € = 17 δημόσιοι οργανισμοί. 

Όσον αφορά το ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 5 δημόσιοι οργανισμοί, καθώς από τη 
διαβούλευση προέκυψε αυξημένη ωριμότητα προτάσεων και ετοιμότητα φορέων για έργα 
εκτιμώμενου προϋπολογισμού 3,0 εκ. €. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR11 Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και 
διαδικασιών 

Η τιμή βάσης, με έτος βάσης το 2020,υπολογίζεταιμεαναγωγήτουδείκτηEurostatInternetuse: 
interactionwithpublicauthorities (last 12 months) για την Βόρεια Ελλάδα το 2020 = 49% 
ofallindividualsaged 16 to 74, στον πληθυσμό ατόμων ηλικίας 16-74 ετών της ΠΔΜ 2020. 
Άρα165.409 άτομα ηλικίας 16-74 το 2020 * 49% = 81.050χρήστες / έτος. 

Η τιμή στόχου υπολογίζεται βάσει εκτίμησης για αύξηση του δείκτη Eurostatστο 70% και 
αναγωγή σε διορθωμένο πληθυσμό ΠΔΜ κατά 5% βάσει τάσης 2015-2020. Άρα 165.409άτομα 
ηλικίας 16-74 το 2020* 70% * 0 ,95= 109.997 ή 100.000 χρήστες / έτος. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 
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Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την διαδικασία 
ωρίμανσης έργων καθώς και κατά το στάδιο της προκήρυξης ως το στάδιο τελικής  επιλογής 
αναδόχου, ή από προβλήματα αδυναμιών αναδόχων (πτωχεύσεις, έλλειψη ρευστότητας κ.α.).  

 

2.1.3. Ειδικός Στόχος 1.03. Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγωγικών επενδύσεων 

2.1.3.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 1.03.01 Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στους τομείς της 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τις ΑΠΕ, των ΤΠΕ και στην 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

021Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών 
επενδύσεων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 20.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 17.000.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης 
Επιχειρήσεις που ενισχύονται για αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις 
ικανότητες των ΜΜΕ της Περιφέρειας, ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής και ανάδειξη καινοτόμων/νεοφυών 
επιχειρήσεων. Επιδιώκεται η αναδιάρθρωση της περιφερειακής οικονομίας προς 
δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO01 Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στην εκτίμηση ενός μέσου κόστους ανά 
επιχειρηματικό σχέδιο από παρόμοιες δράσεις της περιόδου 2014-2020 = 150.000 €. Άρα για 
δημόσια δαπάνη 20.000.000 €/150.000 € = 133 επιχειρήσεις. 

Όσον αφορά στο ορόσημο για το 2024, θεωρείται ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στις 
δράσεις στο 20% του τελικού στόχου που έχει τεθεί με βάση την εκτίμηση για τη χρηματοδοτική 
κατανομή της συνολικής περιόδου, δηλαδή 0,2 * 133 = 26,6 ή 25 επιχειρήσεις.  
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RCO02 Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου προκύπτει από το γεγονός ότι η μόνη μορφή ενίσχυσης 
επιχειρήσεων που προβλέπεται από το πρόγραμμα είναι η επιχορήγηση. Άρα και οι 133 
επιχειρήσεις υποστηρίζονται από επιχορηγήσεις. 

Όσον αφορά στο ορόσημο για το 2024, θεωρείται ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στις 
δράσεις στο 20% του τελικού στόχου που έχει τεθεί με βάση την εκτίμηση για τη χρηματοδοτική 
κατανομή της συνολικής περιόδου, δηλαδή 0,2 * 133 = 26,6 ή 25 επιχειρήσεις.  

 

RCO05 Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στην εκτίμηση ότι κατά μέσο όρο το 40% της 
δημόσιας δαπάνης από παρόμοιες δράσεις της περιόδου 2014-2020 κατευθύνεται σε νέες/υπό 
ίδρυση επιχειρήσεις. Άρα 133*0,4 = 53 επιχειρήσεις. 

Όσον αφορά στο ορόσημο για το 2024, θεωρείται ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στις 
δράσεις στο 20% του τελικού στόχου που έχει τεθεί με βάση την εκτίμηση για τη χρηματοδοτική 
κατανομή της συνολικής περιόδου, δηλαδή 0,2 * 53 = 10,6 ή 10 επιχειρήσεις.  

 

RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
εκτιμάται σε 7 χρηματοδοτικές συνεισφορές σε χωρικές στρατηγικές (5 ΒΑΑ, 2 ΟΧΕ). 

Η τιμή για το ορόσημο2024 είναι 0 στρατηγικές παρεμβάσεις, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται 
η ολοκλήρωση των εκροών τουλάχιστον ενός υποστηριζόμενου έργου στο πλαίσιο χωρικής 
στρατηγικής έως το 2024.  

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR01Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες 

Η τιμή βάσης είναι 0 ΙΠΑ, με έτος βάσης το 2021, εφόσον πρόκειται για νέες ενισχύσεις.  

Η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται βάσει της παραδοχής δημιουργίας 1,2 ΙΠΑ ανά 
ενισχυόμενη επιχείρηση. Η παραδοχή αυτή βασίζεται στα στοιχεία της περιόδου 2014-2020 
όπου κατά μέσο όρο οι αντίστοιχες ενισχύσεις του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας δημιούργησαν 1 
ΙΠΑ ανά επενδυτικό σχέδιο, προσαυξημένα κατά 20% ώστε να ληφθεί υπόψη η αναμενόμενη 
μεγαλύτερη στόχευση στις ανάγκες ενίσχυσης της απασχόλησης. Άρα για 133 ενισχυόμενες 
επιχειρήσεις προκύπτουν 160 θέσεις εργασίας (σε ΙΠΑ). 

RCR02 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) 

Η τιμή βάσης είναι 0 € εφόσον πρόκειται για νέες ενισχύσεις.  

Η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται βάσει της παραδοχής ενός ποσοστού δημόσιας 
συγχρηματοδότησης 60% κατά μέσο όρο σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
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Άρα για δημόσια δαπάνη 20.000.000€/0,6*0,4 = 13.333.333€ή 13.300.000€ιδιωτική 
συμμετοχή. 

PSR998Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης 

Η τιμή βάσης είναι 83συμμετέχοντες φορείς για έτος βάσης το 2021.Εκτιμάται σύμφωνα με 
τον αριθμό φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό των Επιχ. Σχεδίων ΒΑΑ και με τον αριθμό 
φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό του Επιχ. Σχεδίου ΟΧΕ Λιμνών της ΠΠ 2014-2020.  

5 ΒΑΑ * 8 φορείς = 40. 

1 ΟΧΕ * 43= 43. 

Τιμή βάσης = 40+43 = 83 συμμετέχοντες.  

Η τιμή στόχου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φορέων που συμμετείχαν στο 
σχεδιασμό των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της ΠΠ 2014-2020 με μία 
προσαύξηση κατά 2 φορείς ανά Επιχ. Σχέδιο (10 συμμετέχοντες φορείς ανά ΒΑΑ) και τον αριθμό 
των φορέων πουσυμμετείχαν στο σχεδιασμό της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των Λιμνών τής ΠΠ 2014-2020 (43 φορείς), αυξημένο κατά τον 
εκτιμώμενο αριθμό φορέων που θα συμμετέχουν στη νέα ΟΧΕ Γεωπάρκου Γρεβενών-Κοζάνη 
(επιπλέον 12 φορείς).Συνεπώς η τιμή στόχος2029 ορίζεται σε: 5 * 10 + 43 +12 = 
105συμμετέχοντεςφορείς. 

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από τη διαδικασία ένταξης 
και πιστοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και την ικανότητα των επιχειρήσεων να 
υλοποιήσουν το σχέδιο εντός του προβλεπόμενου χρόνου. 

 

 

2.2. Προτεραιότητα 2. Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου 
ανάπτυξης 

2.2.1. Ειδικός Στόχος 2.01. Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου 

2.2.1.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 2.01.01 Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση θα υποστηρίξει την ενεργειακή ανακαίνιση και αναβάθμιση δημόσιων υποδομών 
όπως κτηρίων εκπαίδευσης, διοίκησης, αθλητικών δραστηριοτήτων, υγείας και κοινωνικών 
υπηρεσιών κ.ο.κ.   
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Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

045 Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, 
επιδεικτικά έργα και υποστηρικτικά μέτρα σε συμμόρφωση προς τα κριτήρια ενεργειακής 
απόδοσης 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 15.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 12.750.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Η επιτυχία της παρέμβασης σχετίζεται άμεσα με το στόχο των εκροών (επιφάνεια κτιρίων που 
αναβαθμίζεται ενεργειακά).  Το αποτέλεσμα αναφέρονται στην κατάσταση (ενεργειακή 
κατανάλωση) που προκύπτει ως αποτέλεσμα της παρέμβασης.  Για την εκτίμηση της έντασης 
είναι απαραίτητη η τιμή βάση τόσο σε επίπεδο Δράσης, όσο και κάθε έργου ξεχωριστά. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO19 Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση 

Ο υπολογισμός βασίζεται στην χρήση μοναδιαίου κόστους που έχει προσδιοριστεί από την 
Επιτελική Δομή στα 380€ / m2 και το οποίο αναπροσαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρεμβάσεις στην ΠΔΜ στο πλαίσιο του ΠΕΠ 2014-2020 στα 430 € / m2. 

Επομένως, βάσει του προϋπολογισμού, η τιμή στόχου2029 είναι:  15.000.000 / 430 = 34.884 ή 
34.500τετραγωνικά μέτρα. 

Όσον αφορά στο ορόσημο2024, εκτιμάται ότι σύμφωνα με την ωριμότητα των σχεδιαζόμενων 
έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων υποδομών μπορεί να υλοποιηθεί ποσοστό περίπου 
25% του στόχου 2029, δηλαδή: 33.500 * 25%= 8.625m2ή 8.500 τετραγωνικά μέτρα. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR26Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, 
επιχειρήσεις, άλλα) 

Για τον υπολογισμό του δείκτη σύμφωνα με τις υποδείξεις τις ΕΥΣΣΑ λαμβάνεται η μέση τιμή 
των ΠΕΑ που εκδόθηκαν σε Δημόσια Κτήρια κατά το γ’ τρίμηνο του 2021 (590 kWh/τ.μ.).  

Η τιμή βάσης προκύπτει από το γινόμενο της μέσης κατανάλωσης επί της επιφάνειας των 
κτιρίων που θα αναβαθμιστούν και είναι 34.500 τ.μ Χ 590 kWh/τ.μ. = 20.355.000 kWhή 
20.000MWh. 

Η τιμή στόχος προκύπτει από τη μείωση κατά 40% της κατανάλωσης στα κτήρια και ισούται με 
20.000 * 60% = 12.000MWh. 

RCR29 Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου  

Οι τιμές του δείκτη υπολογίζονται άμεσα από τις τιμές του RCR26. Ο συντελεστής εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου που χρησιμοποιείται είναι 0,501 tCO2eq/MWh, σύμφωνα με στοιχεία 
της Εθνικής Απογραφής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ), Απρίλιος 2021 για τα κτίρια 
του δημόσιου/τριτογενούς τομέα. 
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Συνεπώς η τιμή βάσηςείναι 20.000 * 0,501 = 10.020  ή 10.000τόνοι ισοδύναμου CO2/έτος. 

Ητιμή στόχος είναι 12.000 * 0,501 = 6.012 ή 6.000τόνοι ισοδύναμου CO2/έτος. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την διαδικασία 
ωρίμανσης έργων καθώς και κατά το στάδιο της προκήρυξης ως το στάδιο τελικής  επιλογής 
αναδόχου, ή από προβλήματα αδυναμιών αναδόχων (πτωχεύσεις, έλλειψη ρευστότητας κ.α.)  
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος υλοποίησης των έργων επηρεάζεται αρκετά από το γεγονός ότι σε 
πολλές περιπτώσεις (ειδικά σε κτίρια εκπαίδευσης, διοίκησης και υγείας) οι εργασίες πρέπει 
να υλοποιούνται εν λειτουργία ή/και να διακόπτονται κατά χρονικά διαστήματα. Η πρακτική 
αυτή αυξάνει σημαντικά τον χρόνο υλοποίησης των έργων. 

 

2.2.2. Ειδικός Στόχος 2.04. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της 
πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη 
προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα. 

2.2.2.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 2.04.01 Ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης 
των φυσικών κινδύνων 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε παρόχθιες περιοχές 
ποταμών, λιμνών και ρεμάτων, κατά προτεραιότητα όσων διέρχονται από κατοικημένες 
περιοχές ή περιοχές εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων με υψηλή τρωτότητα. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

058: Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και 
διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις 
(συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας 
και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση 
το οικοσύστημα) 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 27.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 22.950.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Η επιτυχία της δράσης συνδέεται άμεσα με τις εκροές των έργων που θα υλοποιηθούν. Το 
μήκος της όχθης είναι καθοριστικό μέγεθος καθώς εκφράζει με αντικειμενικό τρόπο το εύρος 
της παρέμβασης  Κύριο αποτέλεσμα είναι η προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους, 
των επιχειρήσεων, των υποδομών και των δικτύων στις περιοχές επιρροής των έργων και 
αποτυπώνεται ως μέγεθος από τον αριθμό των ωφελούμενων. 
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO25Αντιπλημμυρικά έργα σε ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών που κατασκευάστηκαν ή 
ενισχύθηκαν πρόσφατα 

Ως τιμή στόχου 2029 προσδιορίζονται τα 21 χλμ.  Η τιμή αυτή εκτιμάται βάσει των τεχνικών και 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών των τμηματοποιημένων έργων που αναφέρονται στο κείμενο 
του Προγράμματος και των στοιχείων των μελετών των έργων που ωρίμασαν στο πλαίσιο του 
ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.  

Το ορόσημο 2024 καθορίζεται στα 5,5 χιλιόμετρα και εκτιμάται βάσει του πλάνου εξέλιξης των 
τμηματοποιημένων έργων, δεδομένου ότι νέα έργα δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν. 

 

PSO904 Επιφάνεια αντιπλημμυρικών έργων μη γειτνιαζόντων με υδάτινο περιβάλλον  

Η τιμή στόχος εκτιμάται βάσει των μελετών ωρίμανσης σχετικών έργων που 
χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ 2014-2020 και αφορούν δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας 
σε πόλεις και οικισμούς.  

Η τιμή στόχος 2029 εκτιμάται σε 15  τ.χλμ. Το ορόσημο 2024 εκτιμάται σε  9 τ.χλμ. καθώς ο 
κύκλος υλοποίησης των σχετικών έργων υπερβαίνει κατά πολύ τα 2,5 έτη. 

 

PSO903 Επενδύσεις σε εξοπλισμό πολιτικής προστασίας 

Ως τιμή στόχος 2029 ορίζεται το ποσό των 6.000.000 €.  Το ποσό αυτό έχει υπολογιστεί βάσει 
των αναγκών και του επιπέδου ωριμότητας των έργων, όπως έχουν προσδιοριστεί από τους 
σχετικούς φορείς. 

Όσον αφορά το ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 3.000.000 €, βάσει  των αναγκών και του 
επιπέδου ωριμότητας των έργων, όπως έχουν προσδιοριστεί από τους σχετικούς φορείς. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR35 Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα 

Η τιμή βάσης είναι 0 καθώς οι ωφελούμενοι προκύπτουν από τα έργα εφόσον αυτά γίνουν 
λειτουργικά. Η τιμή στόχου για το 2029 εκτιμάται σε περίπου 55.000 άτομα βάση του 
πληθυσμού των οικισμών που σχετίζονται ως προς τα πλημμυρικά φαινόμενα και σύμφωνα με 
την χωροθέτηση  των ώριμων και υπό ωρίμανση έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν. 

 

PSR120Πληθυσμός που ωφελείται από δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης 
φυσικών κινδύνων 

Η τιμή βάσης είναι 0 άτομα καθώς οι ωφελούμενοι προκύπτουν από τα έργα εφόσον αυτά 
γίνουν λειτουργικά. Η τιμή στόχου για το 2029 θα είναι ίση με το σύνολο του πληθυσμού της 
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ΠΔΜ, δεδομένου ότι στις δράσεις περιλαμβάνεται και η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων. Επομένως η τιμή 
στόχου είναι 283.689άτομα. 

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την διαδικασία 
ωρίμανσης έργων καθώς και κατά το στάδιο της προκήρυξης ως το στάδιο τελικής  επιλογής 
αναδόχου, ή από προβλήματα αδυναμιών αναδόχων (πτωχεύσεις, έλλειψη ρευστότητας κ.α.)  
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος υλοποίησης των έργων επηρεάζεται αρκετά από τις καιρικές 
συνθήκες. Όσον αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των 
πυρκαγιών, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πρόληψης των πυρκαγιών 
και έγκαιρης ειδοποίησης. Παρά το γεγονός ότι η δράση εστιάζει πρωτόγεννος στις πυρκαγιές, 
ο εξοπλισμός που θα αποκτηθεί αναμένεται να καλύψει και άλλες κατηγορίες κινδύνων 
(κλιματικών και μη). Τα αποτελέσματα αναφέρονται στην κάλυψη της επιφάνειας για την οποία 
αναβαθμίζονται οι δυνατότητες αντιμετώπισης των πυρκαγιών. 

 

2.2.3. Ειδικός Στόχος 2.05. Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης 
του νερού 

2.2.3.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 2.05.01 Κατασκευή, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση των 
υποδομών ύδρευσης 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει υδραυλικά έργα για την παροχή πόσιμου ύδατος. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

062 Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές 
αποθήκευσης και διανομής, μέτρα αποδοτικότητας, παροχή πόσιμου νερού) 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 15.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 12.750.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Η επιτυχία της παρέμβασης εξαρτάται από την ανάπτυξη / αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης 
που θα προσφέρουν καλύτερης ποιότητας και με αποτελεσματικότερο τρόπο πόσιμο νερό 
στους κατοίκους και θα συμβάλλουν στη μείωση των απωλειών νερού στο υδρευτικό δίκτυο 
και κατ’ επέκταση στην εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και στη μείωση της κατανάλωσης 
της απαιτούμενης ενέργειας. Το αποτέλεσμα εκτιμάται επί των ωφελούμενων των πράξεων. 
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO30 Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα διανομής των δημόσιων 
δικτύων ύδρευσης 

Η τιμή στόχου προσδιορίζεται με συνδυασμό των προβλεπόμενων τμηματοποιημένων 
(phasing) έργων και των προγραμματιζόμενων έργων βελτίωσης των υποδομών ύδρευσης. Με 
βάση τα παραπάνω προκύπτει τιμή στόχος 250 km.   

Ως ορόσημο2024 προσδιορίζεται η τιμή 200 Kmπου προκύπτει από τα στοιχεία των 
τμηματοποιημενων (phasing) έργων και του επιπέδου ωριμότητας των προγραμματιζόμενων 
έργων.  

PSO906Επενδύσεις σε υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και εξοικονόμησης του πόσιμου 
ύδατος 

Η τιμή στόχου προσδιορίζεται βάσει του διαθέσιμου προϋπολογισμού σε 2.500.000 €. 

Ως ορόσημο2024 προσδιορίζεται η τιμή 0€, λόγω απαιτούμενου μεγάλου χρονικού 
διαστήματος προκήρυξης, υποβολής προτάσεων-αξιολόγησης-συμβατοποίησης και 
υλοποίησης μέχρι την ολοκλήρωση των έργων. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR41 Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης.  

Η τιμή βάσης είναι 0 άτομα, καθώς ο δείκτης μετράει νέες παρεμβάσεις, με έτος βάσης το 2021. 
Η τιμή στόχου για το 2029 είναι 91.000 άτομα και προσδιορίζεται βάσει των προβλεπόμενων 
τμηματοποιημένων (phasing) έργων και των προγραμματιζόμενων έργων βελτίωσης των 
υποδομών ύδρευσης. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την διαδικασία 
ωρίμανσης έργων καθώς και κατά το στάδιο της προκήρυξης ως το στάδιο τελικής  επιλογής 
αναδόχου, ή από προβλήματα αδυναμιών αναδόχων (πτωχεύσεις, έλλειψη ρευστότητας κ.α.). 
Λόγω της υλοποίησης των έργων υπόγεια, ο χρόνος υλοποίησης των έργων επηρεάζεται σε 
περιπτώσεις που διέρχονται από περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

 

Κατηγορία Δράσης: 2.05.02 Δράσεις των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει σχέδια διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου υδάτων, όπως 
masterplan ΔΕΥΑ, Σχέδια Ασφάλειας Νερού, συστήματα τηλεμετρίας κ.α. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 
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064 Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση 
λεκάνης απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 
επανάχρηση, μείωση των διαρροών) 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 3.500.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 2.975.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Η επιτυχία της δράσης εξαρτάται από την κάλυψη του πληθυσμού που τα μέτρα διαχείρισης 
θα επιτύχουν.  

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO897 Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων 

Ως τιμή στόχος 2029 ορίζονται οι10παρεμβάσεις. Η τιμή στόχος εκτιμάται βάσει των αναγκών 
που προσδιορίζουν τα στρατηγικά σχέδια (ΣΔΛΑΠ) και του προγραμματισμού των φορέων 
υλοποίησης τους. 

Όσον αφορά το ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 6 παρεμβάσεις, που προκύπτει από τα 
στοιχεία και το επίπεδο ωριμότητας των προγραμματιζόμενων έργων. 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR897 Πληθυσμός που ωφελείται από παρεμβάσεις βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων 

Η τιμή στόχου για το 2029 θα είναι ίση με το σύνολο του πληθυσμού της ΠΔΜ, δεδομένου ότι 
στις δράσεις περιλαμβάνεται η υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας που αφορά το σύνολο της ΠΔΜ. Επομένως 
η τιμή στόχου είναι 283.689άτομα. 

Τιμή Βάσης 2021 είναι 0 άτομα, καθώς τα μέτρα είναι νέακαι σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας Δείκτη.  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Οι δείκτες έχουν ευαισθησία ως προς τον πληθυσμό αναφοράς των φορέων που θα 
χρηματοδοτηθούν. Παρόλο που ο ωφελούμενος πληθυσμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
κριτήριο ιεράρχησης, η ωριμότητα θα έχει καθοριστικό ρόλο και να επηρεάσει την τελική 
επίτευξη.   

 

Κατηγορία Δράσης: 2.05.03 Δράσεις υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Αφορά έργα δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 
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065Συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 16.061.672€ 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 13.652.421 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Η επιτυχία της παρέμβασης σχετίζεται με την ανάπτυξη δικτύων λυμάτων, εγκαταστάσεων και 
συστημάτων παρακολούθησης της λειτουργίας και των εκροών μονάδων επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων.  

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO31 Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για το δημόσιο δίκτυο συλλογής λυμάτων 

Η τιμή στόχου προσδιορίζεται με συνδυασμό των προβλεπόμενων τμηματοποιημένων έργων 
και των έργων των οποίων η ωρίμανση προβλέπεται με χρηματοδότηση από το ΕΠ ΠΔΜ 2014-
2020.Με βάση τα παραπάνω προκύπτει τιμή στόχος 155 km.   

Ως ορόσημο 2024 προσδιορίζεται η τιμή 60 km που προκύπτει από τα στοιχεία των 
τμηματοποιημενων (phasing) έργων και του επιπέδου ωριμότητας των προγραμματιζόμενων 
έργων. 

RCO32 Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων 

Η τιμή στόχου προσδιορίζεται σύμφωνα με συνδυασμό των προγραμματιζόμενων έργων και 
των έργων των οποίων η ωρίμανση προβλέπεται με χρηματοδότηση από το ΕΠ ΠΔΜ 2014-
2020.Με βάση τα παραπάνω προκύπτει τιμή στόχος 20.000 ισοδύναμου πληθυσμού.   

Ως ορόσημο 2024 προσδιορίζεται η τιμή  8.200 ισοδύναμο πληθυσμούπου προκύπτει από τα 
στοιχεία των προγραμματιζόμενων έργων και του επιπέδου ωριμότητάς τους. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR42 Πληθυσμός συνδεδεμένος σε τουλάχιστον δευτερεύον δημόσιο σύστημα 
επεξεργασίας λυμάτων 

Η τιμή βάσης είναι 0 άτομα, καθώς ο δείκτης μετράει νέες παρεμβάσεις.  

Η τιμή στόχου για το 2029 είναι 25.000 άτομα [γγ1]και προσδιορίζεται βάσει του πληθυσμού 
των οικισμών που υλοποιούνται τα προβλεπόμενα τμηματοποιημένα(phasing) έργα και των 
προγραμματιζόμενων νέων έργων.  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την διαδικασία 
ωρίμανσης έργων καθώς και κατά το στάδιο της προκήρυξης ως το στάδιο τελικής  επιλογής 
αναδόχου ή από προβλήματα αδυναμιών αναδόχων (πτωχεύσεις, έλλειψη ρευστότητας κ.α.)     



Π-ΔΜ 2021-2027 Μεθοδολογικό Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης 

 

Π-ΔΜ 21-27 Μεθοδολ ΠλΕπιδ (1.2).docx  105/279 

 

2.2.4. Ειδικός Στόχος 2.06. Προαγωγή της μετάβασης σε μια κυκλική και σε αποδοτική ως 
προς τους πόρους οικονομία 

2.2.4.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 2.06.01 Προώθηση δράσεων πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής και 
ανακύκλωσης των απορριμμάτων, δημιουργίας και διαχείρισης πράσινων σημείων 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει επενδύσεις σε πράσινα σημεία και υποδομές ανακύκλωσης από τους 
Δήμους και τη ΔΙΑΔΥΜΑ που αποτελεί τον φορέα διαχείρισης αποβλήτων της ΠΔΜ. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

067Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, 
επανάχρησης, ανακύκλωσης 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 3.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 2.550.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Η επιτυχία της δράσης σχετίζεται με την επένδυση σε εξοπλισμό για την διαλογή των ειδικών 
ρευμάτων των ΑΣΑ.  Το αποτέλεσμα των επενδύσεων θα είναι η αύξηση των ποσοτήτων που 
συλλέγονται. 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO34 Πρόσθετη ικανότητα για την ανακύκλωση των αποβλήτων 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου 2029βασίζεται στην υπόθεση μοναδιαίου κόστους που 
εκτιμάται σε 1,2 εκ. € / 1.000 τόνους ανά έτος για εγκαταστάσεις Πράσινων Σημείων, βάσει των 
έργων που υλοποιήθηκαν την περίοδο 2014-2020 από τα ΕΠ ΠΔΜ και ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Επομένως η 
τιμή στόχου 2029 είναι: 3.000.000 / 1.200.000 =2.500 τόνοι/έτος. 

Όσον αφορά το ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι περίπου το 20% του στόχου του 2029, 
σύμφωνα με το επίπεδο ωριμότητας και τις δυνατότητες των δικαιούχων, δηλαδή:   2.500 * 
20% = 500 τόνοι/έτος.  

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR47 Ανακυκλωμένα απόβλητα  

Η τιμή βάσης είναι 0 τόνοι/έτος, καθόσον πρόκειται για νέες παρεμβάσεις.  

Η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται με την παραδοχή ότι κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας 
σε ετήσια βάση η ποσότητα των αποβλήτων που θα καταλήγει για ανακύκλωση θα ανέρχεται 
περίπου στο 15% της αρχικής ποσότητας:  2.500 * 85% = 2.125 τόνοι/έτος.  



Π-ΔΜ 2021-2027 Μεθοδολογικό Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης 

 

Π-ΔΜ 21-27 Μεθοδολ ΠλΕπιδ (1.2).docx  106/279 

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την διαδικασία 
ωρίμανσης έργων καθώς και κατά το στάδιο της προκήρυξης ως το στάδιο τελικής  επιλογής 
αναδόχου, ή από προβλήματα αδυναμιών αναδόχων (πτωχεύσεις, έλλειψη ρευστότητας κ.α.) 
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2.3. Προτεραιότητα 3. Βελτίωση της διασυνδεσιμότητας της Περιφέρειας 

2.3.1. Ειδικός Στόχος 3.02. Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική 
αλλαγή, έξυπνης και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, 
με καλύτερη πρόσβαση στο ΔΕΔ-Μ και στη διασυνοριακή κινητικότητα 

2.3.1.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 3.02.01 Αναβάθμιση ενδοπεριφερειακού δικτύου και προώθηση της 
συνδεσιμότητας με την Εγνατία και τους Κάθετους Άξονες 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει έργα τα οποία θα συμβάλουν στην ενίσχυση των ενδοπεριφερειακών 
οδικών συνδέσεων, του εθνικού, επαρχιακού και τοπικού δικτύου και τη διασύνδεση με το ΔΕΔ-
Μ.   

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

090 Άλλες νέες ή αναβαθμισμένες εθνικές και περιφερειακές οδοί και οδοί τοπικής πρόσβασης 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 38.920.045 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 33.082.038 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Κατασκευή / αναβάθμιση υποδομών εθνικού, επαρχιακού και τοπικού οδικού δικτύου, 
λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωσης οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού 
δικτύου (ενεργητική ασφάλεια). Επιδιώκεται η ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής κινητικότητας 
με έμφαση στα σημαντικά αστικά, εμπορικά και άλλα οικονομικά κέντρα και τις περιοχές 
τουριστικού ενδιαφέροντος. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO44 Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών - μη ΔΕΔ-Μ 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στο τμηματοποιημένο έργο της περιόδου 2014-
2020 «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς –Πτολεμαΐδας, Τμήμα ρέμα Κώτουρη όρια 
Νομού Κοζάνης, με σήραγγα στην Κλεισούρα» μήκους 10,4χλμ και τα προγραμματιζόμενα έργα 
κατά προτεραιότητα. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει τιμή στόχου: 10,4χλμ + 12,0 χλμ = 22,4 
ή 22 χλμ. 

Όσον αφορά στο ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 0 χλμ βάσει της ωριμότητας και των 
τεχνικών δυσκολιών λόγω του σύνθετου χαρακτήρα των έργων (κατασκευή σηράγγων, κ.α.). 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR56 Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών υποδομών 

Η τιμή βάσης είναι 0 εφόσον πρόκειται για νέες βελτιώσεις, σύμφωνα και με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη.  
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Η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται βάσει της εξοικονόμησης χρόνου που προκύπτει: α) 
από την αύξηση της μέσης ωριαίας ταχύτητας στα νέα/αναβαθμισμένα τμήματα που εκτιμάται 
σε 20 km/h σε όλο το μήκος των νέων / αναβαθμισμένων τμημάτων και β) από την μείωση του 
μήκους από νέα τεχνικά έργα (σήραγγα), καθώς επίσης και από τις συνολικές εκτιμώμενες 
προσπελάσεις ανά έτος. 

Στον προγραμματισμό των έργων αναβάθμισης οδικού δικτύου περιλαμβάνεται το 
τμηματοποιημένο (phasing) έργο «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς Πτολεμαΐδας, 
Τμήμα ρέμα Κώτουρη όρια Νομού Κοζάνης, με σήραγγα στην Κλεισούρα» και 
προγραμματιζόμενα έργα κατά προτεραιότητα.  

Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου των παραπάνω 
έργων εκτιμάται σε 32 km και με μέση ταχύτητα 60 km/h, ο συνολικός χρόνος διέλευσης 
εκτιμάται σε : 60*32/60=32 λεπτά.  

Μετά την παρέμβαση το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου θα ανέρχεται σε 22,0 km και με 
μέση ταχύτητα 80 km/h, ο συνολικός χρόνος διέλευσης εκτιμάται σε : 60* 22/80 = 16 λεπτά.  

Επομένως, η συνολική εξοικονόμηση χρόνου για κάθε διαδρομή εκτιμάται σε : 32 – 16 = 16 
λεπτά.  

Για τον υπολογισμό του συνολικού εξοικονομούμενου χρόνου στη διάρκεια ενός έτους από 
όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου λαμβάνονται οι εξής παραδοχές:  

 Από τις παρεμβάσεις κατασκευής νέου / αναβάθμισης του οδικού δικτύου θα επηρεαστεί, 
ως προς τις ετήσιες μετακινήσεις, πληθυσμός τής Περιφέρειας της τάξης των 130.000 
κατοίκων (45,8% του πληθυσμού της Περιφέρειας).  

Από αυτόν τον πληθυσμό, μόνο ένα ποσοστό τής τάξης τού 5% εκτιμάται ότι θα 
χρησιμοποιήσει το νέο / αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο, δηλαδή: 130.000 * 5% = 6.642 ή 
6.500 κάτοικοι, από τους οποίους:  

- Ποσοστό τής τάξης τού 3% θα χρησιμοποιεί το νέο / αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο σε 
καθημερινή βάση (εργάσιμες ημέρες), δηλαδή: 6.500 * 3% = 195, συνεπώς: 
195*5*4*12 = 46.800 προσπελάσεις ανά έτος.   

- Ποσοστό τής τάξης τού 20% θα χρησιμοποιεί το νέο / αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο 
σε εβδομαδιαία βάση, δηλαδή: 6.500*20% = 1.300, συνεπώς: 1.300*4*12 = 62.400 
προσπελάσεις ανά έτος.   

- Το υπόλοιπο ποσοστό τής τάξης τού 77% θα χρησιμοποιεί το νέο / αναβαθμισμένο 
οδικό δίκτυο σε μηνιαία βάση, δηλαδή: 6.500*77% = 5.005, συνεπώς: 5.005*12 = 
60.060 προσπελάσεις ανά έτος.   

 Επιπλέον, εκτιμάται ότι, από τους 152.498 επισκέπτες (αφίξεις σε καταλύματα το έτος 
2019 – Μελέτη INSETE, Δεκ. 2021), ένα ποσοστό τής τάξης τού 10% θα χρησιμοποιήσει 
τουλάχιστον μία φορά το έτος το νέο / αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο, δηλαδή: 
152.498*10% = 15.250, συνεπώς: 15.250*1 = 15.250 προσπελάσεις ανά έτος.  

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές, ο συνολικός αριθμός των προσπελάσεων εκτιμάται σε: 
46.800 + 62.400 + 60.060 + 15.250 = 184.510 προσπελάσεις ανά έτος.  
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Η συνολική εξοικονόμηση χρόνου εκτιμάται σε: 184.510*16 min = 2.952.157 min/έτος ή 
2.952.157 / 1440 = 2.050 ή 2.000 ανθρωποημέρες / έτος.   

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την διαδικασία 
ωρίμανσης έργων καθώς και από καθυστερήσεις κατά το στάδιο της προκήρυξης ως το στάδιο 
τελικής  επιλογής αναδόχου, ή από προβλήματα αδυναμιών αναδόχων (πτωχεύσεις, έλλειψη 
ρευστότητας κ.α.). Οι παραπάνω παράγοντες ελήφθησαν υπόψη και στην κατεύθυνση αυτή 
επιλέχθηκε η ένταξη του τμηματοποιημένου έργου και η χρηματοδοτική δυνατότητα κάλυψης 
ενός επιπλέον έργου. Η περίπτωση απορρόφησης του συνόλου των διαθέσιμων πόρων από το 
τμηματοποιημένο έργο, προσθέτει μία αβεβαιότητα ως προς την στοχοθεσία που έχει 
υιοθετηθεί με την πιθανότητα χρηματοδότησης ενός επιπλέον έργου.  

 

2.4. Προτεραιότητα 4A. Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
(ΕΤΠΑ) 

2.4.1. Ειδικός Στόχος 4A.02.  Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και 
ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, μέσω της 
ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

2.4.1.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 4A.02.01 Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών σχολικής εκπαίδευσης 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των κτιριακών υποδομών και του 
εξοπλισμού Α’ & Β’θμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.   

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

122 Υποδομές για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 10.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 8.500.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Κατασκευή νέων και αναβάθμιση υφισταμένων εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων 
και Εξοπλισμός Σχολικής Εκπ/σης (Εργαστήρια, Ψηφιακές Αίθουσες Διδασκαλίας, 
κ.α.).Επιδιώκεται η αναβάθμιση τόσο του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO67 Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 

Η τιμήστόχουεκτιμάται σε 37.500 άτομα και προκύπτει από τον προγραμματισμό των έργων 
αναβάθμισης των σχολικών υποδομών της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης της 
αναβάθμισης του εξοπλισμού (ΤΠΕ, εργαστήρια, κ.α.).  

Όσον αφορά το ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 37.000 άτομα, σύμφωνα με το επίπεδο 
ωριμότητας των προγραμματιζόμενων έργων και τις ικανότητας των δικαιούχων.  

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR71 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 

Η τιμή βάσης είναι 0 χρήστες/έτος εφόσον πρόκειται για νέες επενδύσεις. 

Η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται βάσει της παραδοχής αξιοποίησης του 95% της 
δυναμικότητας των νέων εγκαταστάσεων.Άρα 37.500*95% = 35.625 ή 35.500 χρήστες / έτος. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την διαδικασία 
ωρίμανσης έργων καθώς και κατά το στάδιο της προκήρυξης ως το στάδιο τελικής  επιλογής 
αναδόχου, ή από προβλήματα αδυναμιών αναδόχων (πτωχεύσεις, έλλειψη ρευστότητας κ.α.)  
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος υλοποίησης των έργων επηρεάζεται αρκετά από το γεγονός ότι σε 
πολλές περιπτώσεις (ειδικά σε κτίρια εκπαίδευσης, διοίκησης και υγείας) οι εργασίες πρέπει 
να υλοποιούνται εν λειτουργία ή/και να διακόπτονται κατά χρονικά διαστήματα. 

 

Κατηγορία Δράσης: 4A.02.02 Βελτίωση της προσβασιμότητας και της ισότιμης πρόσβασης 
στη σχολική εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Δεν δεικτοποιείται στην παρούσα φάση. 

 

Κατηγορία Δράσης: 4A.02.03 Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει έργα αναβάθμισης και ανάπτυξης των εγκαταστάσεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.   

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

123Υποδομές για τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

Συνολική συνεισφορά :12.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 10.200.000 € 
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Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων σχολών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα αστικά 
κέντρα της Περιφέρειας.Επιδιώκεται η αναβάθμιση τόσο του επιπέδου των παρεχόμενων 
υπηρεσιών όσο και της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά για όλους τους εκπαιδευόμενους. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO67 Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 

Η τιμήστόχουεκτιμάται σε 2.970 άτομα, και προκύπτει από τις εκτιμήσεις δυναμικότητας του 
τμηματοποιημένου (phasing) έργου «Ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολής Καλών 
Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα» και των προγραμματιζόμενων 
έργων βελτίωσης των υποδομών του Πανεπιστημίου.   

Όσον αφορά το ορόσημο2024, εκτιμάται ότι θα είναι 500 άτομα, με την παραδοχή 
ολοκλήρωσης του τμηματοποιημένου έργου «Ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολής 
Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα», ενώ οι δράσεις που 
αφορούν κτιριακές υποδομές βάσει εμπειρίας απαιτούν τουλάχιστον 2 έτη για να 
ολοκληρωθούν. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR71 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 

Η τιμή βάσης είναι 0 χρήστες/έτος εφόσον θα ενισχυθεί η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων 

Η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται βάσει της παραδοχής αξιοποίησης του 95% της 
δυναμικότητας των νέων εγκαταστάσεων.Άρα2.970*95% = 2.822 ή 2.800 χρήστες / έτος. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την διαδικασία 
ωρίμανσης έργων καθώς και κατά το στάδιο της προκήρυξης ως το στάδιο τελικής  επιλογής 
αναδόχου, ή από προβλήματα αδυναμιών αναδόχων (πτωχεύσεις, έλλειψη ρευστότητας κ.α.)  
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος υλοποίησης των έργων επηρεάζεται αρκετά από το γεγονός ότι σε 
πολλές περιπτώσεις (ειδικά σε κτίρια εκπαίδευσης, διοίκησης και υγείας) οι εργασίες πρέπει 
να υλοποιούνται εν λειτουργία ή/και να διακόπτονται κατά χρονικά διαστήματα. 

 

Κατηγορία Δράσης: 4A.02.04 Βελτίωση προσβασιμότητας και της ισότιμης πρόσβασης στην 
εκπαίδευση φοιτητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Δεν δεικτοποιείται στην παρούσα φάση. 
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2.4.2. Ειδικός Στόχος 4A.05. Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη 
και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και προώθηση της μετάβασης από την 
ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και την τοπική 
κοινότητα 

2.4.2.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 4A.05.01 Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των κτιριακών υποδομών των υποδομών 
υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.   

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

128 Υποδομές στον τομέα της υγείας  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 12.000.000 €  
Ενωσιακή Συνεισφορά : 10.200.000 €  

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Επέκταση-αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των υποδομών υγείας (νοσοκομείων, 
κέντρων υγείας) της Περιφέρειας Επιδιώκεται ηαναβάθμιση τόσο του επιπέδου των 
παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και της ισότιμης πρόσβασης του πληθυσμού της Περιφέρειας 
στις  προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO69 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στο τμηματοποιημένο (phasing) έργο «Προσθήκη 
νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο "Μαμάτσειο" Νοσοκομείο Κοζάνης», 
με αναγωγή των ετήσιων ημερών διαθεσιμότητας των 154 νέων/εκσυγχρονισμένων κλινών σε 
κατά μέσο όρο 2 ημέρες νοσηλείας ανά νοσηλευθέντα, βάσει των στοιχείων του Υπ. Υγείας για 
το 2020 στο «Μαμάτσειο». Άρα 154*365/2 =28.105 ή 28.000 άτομα / έτος.  

Όσον αφορά το ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 0 άτομα/έτος, βάσει του συμβατικού 
χρόνου υλοποίησης του έργου. 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR73 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής 
περίθαλψης 
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Η τιμή βάσηςπροκύπτει από τον αριθμό νοσηλευθέντων και εξωτερικών ασθενών του 
«Μαμάτσειου» βάσει των στοιχείων του Υπ. Υγείας για το 2020 στην ΠΔΜ. Άρα 
18.585νοσηλευθέντες +54.320 εξωτερικοί ασθενείς = 72.905 χρήστες / έτος. 

Η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται βάσει της αύξησης της τιμής βάσης με την παραδοχή 
αξιοποίησης του 50% της δυναμικότητας των νέων/εκσυγχρονισμένων κλινών. Άρα 
154*365*0,5/2 + 72.905 = 86.958 ή 86.900 χρήστες / έτος.  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την διαδικασία 
ωρίμανσης έργων καθώς και κατά το στάδιο της προκήρυξης ως το στάδιο τελικής  επιλογής 
αναδόχου, ή από προβλήματα αδυναμιών αναδόχων (πτωχεύσεις, έλλειψη ρευστότητας κ.α.)  
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος υλοποίησης των έργων επηρεάζεται αρκετά από το γεγονός ότι σε 
πολλές περιπτώσεις (ειδικά σε κτίρια εκπαίδευσης, διοίκησης και υγείας) οι εργασίες πρέπει 
να υλοποιούνται εν λειτουργία ή/και να διακόπτονται κατά χρονικά διαστήματα. 

Κατηγορία Δράσης: 4A.05.02 Ενίσχυση / αναβάθμιση του υγειονομικού εξοπλισμού των 
υποδομών υγείας 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει την προμήθεια αναβαθμισμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των 
υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.   

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

129 Υγειονομικός εξοπλισμός 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 8.000.000 €  
Ενωσιακή Συνεισφορά : 6.800.000 €  

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων κινητών 
μονάδων υγείας. Επιδιώκεται ηαναβάθμιση τόσο του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών 
όσο και της ισότιμης πρόσβασης του πληθυσμού της Περιφέρειας στις  προσφερόμενες 
υπηρεσίες υγείας καθώς και η ετοιμότητα ανταπόκρισης σε κρίσεις. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO69 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στον προγραμματισμό έργων προμήθειας 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το σύνολο των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της 
Περιφέρειας. Συνεπώς, η τιμή στόχου είναι ο πληθυσμός αναφοράς των Κέντρων Υγείας που 
αποτελεί υπερσύνολο του μέγιστου αριθμού ατόμων που μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον 
νέο εξοπλισμό των νοσοκομείων: 283.689 άτομα / έτος. 
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Όσον αφορά το ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι ίση με την τιμή στόχου, δηλαδή ίση με 
283.689 άτομα / έτος, βάσει της πρότερης εμπειρίας για τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης 
δράσεων προμηθειών. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR73 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής 
περίθαλψης 

Η τιμή βάσης προκύπτει από τον αριθμό νοσηλευθέντων και εξωτερικών ασθενών των Γ.Ν. και 
την νοσολογική κίνηση των μονάδων υγεία ΠΦΥ της ΠΔΜ, βάσει των στοιχείων του Υπ. Υγείας 
για το 2020. Άρα 260.338+47.535+204.156 = 512.029 χρήστες / έτος.  

Η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται με την παραδοχή αύξησης της αποδοτικότητας της 
εξυπηρέτησης των ατόμων κατά 5% έναντι της τιμής βάσης. Άρα 512.029*1,05 = 537.630 
χρήστες / έτος.  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την διαδικασία 
ωρίμανσης έργων καθώς και κατά το στάδιο της προκήρυξης ως το στάδιο τελικής  επιλογής 
αναδόχου, ή από προβλήματα αδυναμιών αναδόχων (πτωχεύσεις, έλλειψη ρευστότητας κ.α.). 

Επίσης ενδέχεται να επηρεαστεί από την δημογραφική εξέλιξη του πληθυσμού αναφοράς. 

 

Κατηγορία Δράσης: 4A.05.03Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής μέριμνας 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει έργα ανάπτυξης και βελτίωσης υποδομών για την παροχή υπηρεσιών 
Κοινωνικής Πρόνοιας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.   

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

127 Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 4.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 3.400.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Κατασκευή νέων και αναβάθμιση υφισταμένων υποδομών κοινωνικής πρόνοιας ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, άτομα με νοητική στέρηση και πολλαπλές αναπηρίες, 
υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ, ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας 
κ.α.),  συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού. Επιδιώκεται η 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων των δομών. 
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO70 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής 
μέριμνας(εκτόςτης στέγασης) 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται εκτίμηση μέσου κόστους ανά εξυπηρετούμενο 
άτομο των εγκαταστάσεων από παρόμοιες δράσεις της περιόδου 2014-2020 = 85.000 €. 
Επομένως:  4.000.000 € / 85.000 € = 47 άτομα. 

Όσον αφορά το ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 35 βάσει του επιπέδου ωριμότητας των 
προγραμματιζόμενων έργων και της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR74 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής 
μέριμνας 

Η τιμή βάσης είναι 0χρήστες/έτοςεφόσον θα ενισχυθεί η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων 

Η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται βάσει της παραδοχής υλοποίησης μιας δομής 
υποστηριζόμενης διαβίωσης με 5 διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά μέσο όρο 
από 3 άτομα με εναλλαγή χρηστών 2 φορές το έτος και την υλοποίηση ενός ΚΔΑΠ 20 
ατόμων.Άρα 5*3*2 +20 = 50 χρήστες / έτος. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την διαδικασία 
ωρίμανσης έργων καθώς και κατά το στάδιο της προκήρυξης ως το στάδιο τελικής  επιλογής 
αναδόχου, ή από προβλήματα αδυναμιών αναδόχων (πτωχεύσεις, έλλειψη ρευστότητας κ.α.)  
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος υλοποίησης των έργων επηρεάζεται αρκετά από το γεγονός ότι σε 
πολλές περιπτώσεις (ειδικά σε δημόσια κτίρια) οι εργασίες πρέπει να υλοποιούνται εν 
λειτουργία ή/και να διακόπτονται κατά χρονικά διαστήματα. 

 

 

2.4.3. Ειδικός Στόχος 4A.06. Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου 
τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική 
καινοτομία 

2.4.3.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 4A.06.01 Προστασία, ανάδειξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς 
και του οικοτουρισμού 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει επενδύσεις για την βελτίωση των υποδομών / υπηρεσιών του τουρισμού.   
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Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

165 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή των δημόσιων τουριστικών περιουσιακών στοιχείων 
και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 3.246.375 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 2.759.418 € 

Κατηγορία Δράσης: 4A.06.02 Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και 
λειτουργικής τους δικτύωσης 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει επενδύσεις για τη βελτίωση / ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων.   

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών 
υπηρεσιών 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 5.500.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 4.675.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης 

Η επιτυχία της παρέμβασης σχετίζεται με την επίτευξη των ποσοτικών στόχων εκροών που είναι 
ο αριθμός των πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται. Τα αποτελέσματα 
εκφράζονται από την αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας της περιφέρειας. Όσον αφορά 
στις εκροές και στα αποτελέσματα, οι κατηγορίες δράσης 4.3.1 και 4.3.2 αντιμετωπίζονται 
ενιαία και οι αντίστοιχοι δείκτες υπολογίζονται στο συνολικό ποσό (3.246.375 € + 5.500.000 € 
= 8.746.374€). 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO77 Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται 

Η τιμή στόχου εκτιμάται με την παραδοχή του μέσου κόστους που ανέρχεται σε 600.000 € ανά 
πράξη σύμφωνα με τα στοιχεία παρόμοιων πράξεων στους τομείς τουρισμού – πολιτισμού της 
προηγούμενης περιόδου. Επομένως 8.746.374 € / 600.000 € = 14,5 ή 15 πολιτιστικοί και 
τουριστικοί χώροι. 

Όσον αφορά το ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 6 πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι, 
σύμφωνα με τα προγραμματιζόμενα και τα δυνητικά μεταφερόμενα έργα από την ΠΠ 2014-
2020 κατά προτεραιότητα. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR77 Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται  
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Η τιμή στόχου για το 2029εκτιμάται με την παραδοχή ότι πριν τις παρεμβάσεις ο μέσος ετήσιος 
αριθμός επισκεπτών ανέρχεται σε 2.000 επισκέπτες/έτος/πράξη και μετά την παρέμβαση θα 
αυξηθεί κατά 50%. Επομένως: 15 * (2.000 + 50%) = 15 * 3.000 = 45.000 επισκέπτες / έτος.  

Η τιμή βάσης για το 2021εκτιμάται σε : 15 * 2.000 = 30.000 επισκέπτες / έτος. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την διαδικασία 
ωρίμανσης έργων καθώς και κατά το στάδιο της προκήρυξης ως το στάδιο τελικής  επιλογής 
αναδόχου, ή από προβλήματα αδυναμιών αναδόχων (πτωχεύσεις, έλλειψη ρευστότητας κ.α.). 
Ενδεχόμενες καθυστερήσεις επίσης μπορεί να προκύψουν κατά την διαδικασία αδειοδότησης 
έργων σε δασικές ή άλλες προστατευόμενες περιοχές. 
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2.5. Προτεραιότητα 4B. Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΚΤ+) 

2.5.1. Ειδικός Στόχος 4B.01. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα 
ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα τους νέους, 
ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια 
ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας και για τα οικονομικώς 
αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας 

2.5.1.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 4B.01.01 Δράσεις προώθησης ανέργων στην απασχόληση (ΝΘΕ) με 
έμφαση σε τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει την ενίσχυση ανέργων για την τοποθέτησή τους σε ΝΘΕ στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς τής 
στρατηγικής RIS3. Θα δοθεί έμφαση σε δράσεις της στήριξης ειδικών ομάδων όπως άνεργες 
γυναίκες, , νέοι, ΑμεΑ, μακροχρόνια άνεργοι, κ.α. για την προώθηση στην απασχόληση. 

Συσχετιζόμενο πεδίο παρέμβασης 

134 Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική Συνεισφορά : 3.700.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 3.145.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: Οι 
δράσεις Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) αφορούν κρατικές ενισχύσεις με δικαιούχους άνεργους 
που επιχορηγούνται μέσω του ΟΑΕΔ για την τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα, ενώ το ΕΚΤ+ δύναται να επιχορηγήσει είτε το σύνολο της μισθολογικής τους δαπάνης ή 
μέρος αυτής. Επιδίωξη των παρεμβάσεων είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η 
συγκράτηση των τάσεων φυγής του ενεργού και νέου ηλικιακά πληθυσμού.  

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

ΕΕCO02 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στο γεγονός ότι η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα 
με το μοναδιαίο κόστος που έχει διαμορφωθεί για τη δράση ΝΘΕ του ΟΑΕΔ που 
χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑΝΑΔ,  αναπροσαρμοσμένο στη βάση της αλλαγής του κατώτατου 
βασικού μισθού όπως περιγράφεται στο έγγραφό με α.π. 15738 - 05-02-2021 «Αναθεωρημένη 
έκθεση τεκμηρίωσης απλοποιημένου κόστους (άρθρο 67, ΚΝ (ΕΕ) Αριθ. 1303/2013 – ΕΣΠΑ 201-
2020» της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), βάσει του οποίου το μοναδιαίο 
κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται στο 
ποσό των 1.022,00 ευρώ μηνιαίως/ΝΘΕ για 12 μήνες=12.261€/ΝΘΕ. 
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Βάσει του εν λόγω εγγράφου, επιχορηγείται το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης νέας θέσης 
εργασίας πλήρους απασχόλησης που περιλαμβάνει: α) μηνιαίες μικτές αποδοχές, β) επιδόματα 
εορτών Πάσχα – Χριστουγέννων και επίδομα αδείας και γ) εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές.  

Το μοναδιαίο κόστος επανυπολογίζεται με βάση τους τύπους αυτόματης αναπροσαρμογής της 
αναθεωρημένης έκθεσης τεκμηρίωσης (Φεβ. 2021) λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του 
κατώτατου μισθού από 1/5/2022 σε 713€ και την μείωση των εργοδοτικών εισφορών από 
1/6/2022 σε 22,29%.  

Έτσι, το μηνιαίο μοναδιαίο κόστος ανά νέα θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 
ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται σε 1.022€ και το ετήσιο κόστος (300 ασφαλιστικές ημέρες) σε 
12.261€. 

Από το Π-ΔΜ 2021-2027 θα επιδοτηθούν οι ΝΘΕ για 24 μήνες, επομένως το μισθολογικό κόστος 
για 24 μήνες ανέρχεται σε 24.522€/ΝΘΕ. 

Επομένως: 

 Μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης: 1.022 € μηνιαίως/ΝΘΕ,  
 Ετήσιο κόστος 1.022*12=12.261 € και για ενίσχυση 24 μήνες = 12.261*2=24.522 € /ΝΘΕ 

βάσει εγγράφων ΕΥΣΕΚΤ. 

Συνεπώς, προκύπτει ότι ο Στόχος: 3.700.000/24.522=151 ή 150 ΝΘΕ (Αριθμός ατόμων). 

Όσον αφορά το ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 30 άτομα, με την παραδοχή ότι ο χρόνος 
που απαιτείται για τον ορισμό του ΕΦΔ, τις διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης, ένταξης, και 
πρόσληψης θα επιτρέψει την έκδοση ενός κύκλου της συγκεκριμένης Δράσης, ίσο με το 20% 
του στόχου για το 2029 (20% Στόχου=150*20%=30). 

RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
εκτιμάται σε 7 χρηματοδοτικές συνεισφορές σε χωρικές στρατηγικές (5 ΒΑΑ, 2 ΟΧΕ).  

Η τιμή για το ορόσημο 2024 είναι 0 στρατηγικές παρεμβάσεις, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται 
η ολοκλήρωση των εκροών τουλάχιστον ενός υποστηριζόμενου έργου στο πλαίσιο χωρικής 
στρατηγικής έως το 2024.   

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

EECR05 Συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι 
μήνες μετά τη συμμετοχή τους 

Ο δείκτης ΕΕCR05 συνδέεται με τον αριθμό των συμμετεχόντων που δεν ήταν εργαζόμενοι κατά 
την είσοδό τους στην παρέμβαση του ΕΚΤ+, δηλαδή με τον δείκτη εκροών EECO02. 

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του ΕΠΑΝΕΚ για παρεμβάσεις στην ΠΔΜ προκύπτει ποσοστό 
15% ωφελούμενων που κατείχαν θέση απασχόλησης εντός 6 μηνών από τη λήξη τής ενίσχυσης. 

Επομένως, η τιμή βάσης υπολογίζεται σε: 150*15% = 23 άτομα. 

Με αναμενόμενη αύξηση του % επιτυχίας σε 25%, λόγω χωρικής και θεματικής εξειδίκευσης 
της δράσης, η τιμή στόχου υπολογίζεται σε: 150*25% = 38 ή 40 άτομα. 
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PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης  

Η τιμή βάσης είναι 83 συμμετέχοντες φορείς για έτος βάσης το 2021. Εκτιμάται σύμφωνα με 
τον αριθμό φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό των Επιχ. Σχεδίων ΒΑΑ και με τον αριθμό 
φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό του Επιχ. Σχεδίου ΟΧΕ Λιμνών της ΠΠ 2014-2020.  

5 ΒΑΑ * 8 φορείς = 40.  

1 ΟΧΕ * 43= 43.  

Τιμή βάσης = 40+43 = 83 συμμετέχοντες.  

Η τιμή στόχου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φορέων που συμμετείχαν στο 
σχεδιασμό των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της ΠΠ 2014-2020 με μία 
προσαύξηση κατά 2 φορείς ανά Επιχ. Σχέδιο (10 συμμετέχοντες φορείς ανά ΒΑΑ) και τον αριθμό 
των φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των Λιμνών τής ΠΠ 2014-2020 (43 φορείς), αυξημένο κατά τον 
εκτιμώμενο αριθμό φορέων που θα συμμετέχουν στη νέα ΟΧΕ Γεωπάρκου Γρεβενών-Κοζάνη 
(επιπλέον 12 φορείς). Συνεπώς η τιμή στόχος 2029 ορίζεται σε:  5 * 10 + 43 +12 = 105 
συμμετέχοντες φορείς. 

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε στοιχεία υλοποίησης προηγούμενων ετών. Η στοχοθεσία έχει γίνει 
με την παραδοχή ότι η επίτευξη των τιμών των οροσήμων και των στόχων των δεικτών 
ενδέχεται να επηρεαστεί από την καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης των δράσεων 
(ορισμός ΕΦ, διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης, ένταξης, κλπ.), από τη συνέχιση της 
πανδημίας του Covid-19 και το ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται 
λόγω της υγειονομικής, αλλά και της ενεργειακής κρίσης, παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη 
κατά τον καθορισμό των ορόσημων και των στόχων. 

 

Κατηγορία Δράσης: 4B.01.02 Δράσεις κατάρτισης-αναβάθμισης δεξιοτήτων ανέργων με 
έμφαση σε τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει τη συμβουλευτική, κατάρτιση, πιστοποίηση γνώσεων και πρακτική 
άσκηση σε ανέργους με έμφαση σε τομείς τής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Θα δοθεί 
έμφαση σε δράσεις της στήριξης ειδικών ομάδων όπως άνεργες γυναίκες, νέοι, ΑμεΑ, 
μακροχρόνια άνεργοι κ.α. για την προώθηση στην απασχόληση. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

134 Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 3.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 2.550.000 € 
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Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 
Επιδίωξη των παρεμβάσεων είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η συγκράτηση των τάσεων 
φυγής του ενεργού και νέου ηλικιακά πληθυσμού. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

ΕΕCO02 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

Για την υλοποίηση της δράσης που αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής – κατάρτισης – 
πιστοποίησης – πρακτικής άσκησης σε ανέργους εκτιμάται μοναδιαίο κόστος 3.000€ ανά 
άνεργο, το οποίο προκύπτει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του με Α.Π. 79732/27.07.2020 
εγγράφου της ΕΥΣΕΚΤ «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)». 

Επομένως, για Προγράμματα με θεωρία 160 ώρες, πρακτική 80 ώρες, συμβουλευτική 10 ώρες 
και πιστοποίηση, υπολογίζεται: 

Μέσο κόστος ανά καταρτιζόμενο = (160 ώρες θεωρίας * 12€ + 80 ώρες πρακτικής* 8€ + 10 
ώρες Συμβουλευτικής* 35€ + 150€ Πιστοποίηση) = (160*12) + (80*8) + (10*35) + 150 = 3.060€ 
ή 3.000€ 

Συνεπώς, η τιμή στόχου ορίζεται σε: 3.000.000€ / 3.000€ ανά άτομο = 1.000 άτομα. 

Όσον αφορά στο ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 200 άτομα(1.000 άτομα * 20% 
υλοποίηση =200 άτομα), καθώς προβλέπεται η έκδοση ενός πρώτου κύκλου μέχρι το 2024, 
βάσει του χρόνου που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για την εξειδίκευση των πράξεων, την έκδοση 
προσκλήσεων προς φορείς κατάρτισης και την επιλογή καταρτιζόμενων και ολοκλήρωσης της 
πιστοποίησης. 

RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
εκτιμάται σε 7 χρηματοδοτικές συνεισφορές σε χωρικές στρατηγικές (5 ΒΑΑ, 2 ΟΧΕ).  

Η τιμή για το ορόσημο 2024 είναι 0 στρατηγικές παρεμβάσεις, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται 
η ολοκλήρωση των εκροών τουλάχιστον ενός υποστηριζόμενου έργου στο πλαίσιο χωρικής 
στρατηγικής έως το 2024.   

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

EECR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό προσόν αμέσως μετά τη 
συμμετοχή τους 

Ο δείκτης ΕΕCR03 συνδέεται με το δείκτη ΕΕCΟ02 της δράσης.  

Βάσει στοιχείων υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ το 2014-2020 (Δείκτης 
CR03), το 98% των συμμετεχόντων σε αντίστοιχες δράσεις ολοκλήρωσε και έλαβε πιστοποίηση.  

Επομένως, η τιμή βάσης υπολογίζεται ως εξής: Τιμή βάσης = 1.000 * 98% = 980 άτομα. 

Το αναμενόμενο ποσοστό ολοκλήρωσης τής συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την ΠΠ 21-27 
αναμένεται να παραμείνει σε 98%, καθώς είναι ιδιαίτερα υψηλό και επομένως η τιμή στόχου 
υπολογίζεται σε 1.000 * 98% = 980 άτομα. 
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PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης  

Η τιμή βάσης είναι 83 συμμετέχοντες φορείς για έτος βάσης το 2021. Εκτιμάται σύμφωνα με 
τον αριθμό φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό των Επιχ. Σχεδίων ΒΑΑ και με τον αριθμό 
φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό του Επιχ. Σχεδίου ΟΧΕ Λιμνών της ΠΠ 2014-2020.  

5 ΒΑΑ * 8 φορείς = 40.  

1 ΟΧΕ * 43= 43.  

Τιμή βάσης = 40+43 = 83 συμμετέχοντες.  

Η τιμή στόχου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φορέων που συμμετείχαν στο 
σχεδιασμό των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της ΠΠ 2014-2020 με μία 
προσαύξηση κατά 2 φορείς ανά Επιχ. Σχέδιο (10 συμμετέχοντες φορείς ανά ΒΑΑ) και τον αριθμό 
των φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των Λιμνών τής ΠΠ 2014-2020 (43 φορείς), αυξημένο κατά τον 
εκτιμώμενο αριθμό φορέων που θα συμμετέχουν στη νέα ΟΧΕ Γεωπάρκου Γρεβενών-Κοζάνη 
(επιπλέον 12 φορείς). Συνεπώς η τιμή στόχος 2029 ορίζεται σε:  5 * 10 + 43 +12 = 105 
συμμετέχοντες φορείς. 

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε στοιχεία υλοποίησης προηγούμενων ετών. Η στοχοθεσία έχει γίνει 
με την παραδοχή ότι η επίτευξη των τιμών των οροσήμων και των στόχων των δεικτών 
ενδέχεται να επηρεαστεί από την καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης των δράσεων 
(διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης, ένταξης, επιλογής καταρτιζόμενων κλπ.), από τη 
συνέχιση της πανδημίας του Covid-19 και το ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που 
διαμορφώνεται λόγω της υγειονομικής, αλλά και της ενεργειακής κρίσης, παράγοντες που 
ελήφθησαν υπόψη κατά τον καθορισμό των ορόσημων και των στόχων. 

Κατηγορία Δράσης: 4B.01.03 Δράσεις ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης / έναρξης 
επαγγελματικής δραστηριότητας (ΝΕΕ) 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει ανέργους να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση (να γίνουν 
αυτοαπασχολούμενοι Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες) στην Περιφέρεια και σε περιοχές 
εφαρμογής Ολοκληρωμένων Χωρικών Στρατηγικών. Θα δοθεί έμφαση σε δράσεις της στήριξης 
ειδικών ομάδων όπως άνεργες γυναίκες, νέοι, ΑμεΑ, μακροχρόνια άνεργοι κ.α. για την 
προώθηση στην απασχόληση. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

137 Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της σύστασης νεοφυών επιχειρήσεων  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 4.500.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 3.825.000 € 
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Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: Οι 
δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ενισχύουν τους ανέργους να δημιουργήσουν δική 
τους επιχείρηση. Επιδίωξη των παρεμβάσεων είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η 
συγκράτηση των τάσεων φυγής του ενεργού και νέου ηλικιακά πληθυσμού. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

ΕΕCO02 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στην εκτίμηση της κατά μέσο όρο επιχορήγησης 
ανά άνεργο, βάσει αντίστοιχων δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 που 
ανήλθε σε 20.000 €. Άρα, για δημόσια επιχορήγηση 4.500.000€ / 20.000€ = 225 άτομα. 

Όσον αφορά στο ορόσημο 2024, τίθεται στο 20% της τιμής στόχου, ήτοι 45 άτομα, με την 
παραδοχή ότι ο χρόνος που απαιτείται για τις διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης, ένταξης, 
υλοποίησης της Δράσης θα επιτρέψει την έκδοση μόνο ενός κύκλου έως το 2024. 

RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
εκτιμάται σε 7 χρηματοδοτικές συνεισφορές σε χωρικές στρατηγικές (5 ΒΑΑ, 2 ΟΧΕ).  

Η τιμή για το ορόσημο 2024 είναι 0 στρατηγικές παρεμβάσεις, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται 
η ολοκλήρωση των εκροών τουλάχιστον ενός υποστηριζόμενου έργου στο πλαίσιο χωρικής 
στρατηγικής έως το 2024.   

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

EECR05 Συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι 
μήνες μετά τη συμμετοχή τους 

Βάσει των στοιχείων υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (Δείκτης 10404 
- "Ποσοστό επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται 12 μήνες μετά τη λήξη της 
παρέμβασης", της ΕπΠρ8iii για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις στην ΠΔΜ), το 2020 το ποσοστό 
των συμμετεχόντων που εργάζονταν, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες 
μετά τη συμμετοχή τους ανήλθε σε 81,8%. 

Συνεπώς, η τιμή βάσης υπολογίζεται σε: 225*81,8%=184 άτομα. 

Με αναμενόμενη αύξηση του % επιτυχίας σε 90%, λόγω χωρικής και θεματικής εξειδίκευσης 
της δράσης, η τιμή στόχου υπολογίζεται σε: 225 * 90% = 203 ή 200 άτομα. 

PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης  

Η τιμή βάσης είναι 83 συμμετέχοντες φορείς για έτος βάσης το 2021. Εκτιμάται σύμφωνα με 
τον αριθμό φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό των Επιχ. Σχεδίων ΒΑΑ και με τον αριθμό 
φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό του Επιχ. Σχεδίου ΟΧΕ Λιμνών της ΠΠ 2014-2020.  

5 ΒΑΑ * 8 φορείς = 40.  

1 ΟΧΕ * 43= 43.  

Τιμή βάσης = 40+43 = 83 συμμετέχοντες.  
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Η τιμή στόχου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φορέων που συμμετείχαν στο 
σχεδιασμό των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της ΠΠ 2014-2020 με μία 
προσαύξηση κατά 2 φορείς ανά Επιχ. Σχέδιο (10 συμμετέχοντες φορείς ανά ΒΑΑ) και τον αριθμό 
των φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των Λιμνών τής ΠΠ 2014-2020 (43 φορείς), αυξημένο κατά τον 
εκτιμώμενο αριθμό φορέων που θα συμμετέχουν στη νέα ΟΧΕ Γεωπάρκου Γρεβενών-Κοζάνη 
(επιπλέον 12 φορείς). Συνεπώς η τιμή στόχος 2029 ορίζεται σε:  5 * 10 + 43 +12 = 105 
συμμετέχοντες φορείς. 

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε στοιχεία υλοποίησης προηγούμενων ετών. Η στοχοθεσία έχει γίνει 
με την παραδοχή ότι η επίτευξη των τιμών των οροσήμων και των στόχων των δεικτών 
ενδέχεται να επηρεαστεί από την καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης των δράσεων, από τη 
συνέχιση της πανδημίας του Covid-19 και το ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που 
διαμορφώνεται λόγω της υγειονομικής, αλλά και της ενεργειακής κρίσης και η επίδρασή τους 
στην ρευστότητα της αγοράς. 

 

Κατηγορία Δράσης: 4B.01.04 Δράσεις στήριξης υφιστάμενων / νέων κοινωνικών 
επιχειρήσεων (ΚΑλΟ) 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών 
επιχειρήσεων. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

138 Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 2.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 1.700.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: Οι 
δράσεις προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων αφορούν ενισχύσεις υφιστάμενων και νέων 
φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για επενδύσεις όπως σε άυλα στοιχεία 
ενεργητικού, μισθολογικό κόστος, εκπαίδευση προσωπικού, και άλλες υποστηρικτικές 
υπηρεσίες. Επιδίωξη των παρεμβάσεων είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η συγκράτηση 
των τάσεων φυγής του ενεργού και νέου ηλικιακά πληθυσμού. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO799 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας 
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Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στην εκτίμηση της κατά μέσο όρο επιχορήγησης 
ανά επιχείρηση ΚΑλΟ βάσει αντίστοιχων δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 = 
100.000€. Άρα, για δημόσια επιχορήγηση 2.000.000€ / 100.000€ = 20 επιχειρήσεις. 

Όσον αφορά στο ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 0 με την παραδοχή ότι, ο χρόνος που 
απαιτείται για τις διαδικασίες ενεργοποίησης και υλοποίησης των δράσεων κρατικών 
ενισχύσεων, υπερβαίνει τα 2 έτη. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR799 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη τής 
παρέμβασης 

Ως τιμή βάσης ορίζεται το 0, λόγω μη ύπαρξης στοιχείων βιωσιμότητας ΚΑλΟ μετά από 
ενίσχυση ΕΚΤ. 

Βάσει των στοιχείων από την Έκθεση "ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ 
ΟΙΚΟΝOΜΙΑ (ΚΑλΟ)" τής ΕΕΤΑΑ (2020), στην ΠΔΜ καταγράφονται ενεργές κοινωνικές 
επιχειρήσεις σε ποσοστό 80%. Με αναμενόμενη αύξηση του % επιτυχίας σε 90%, λόγω 
βελτίωσης των διαδικασιών και του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, η τιμή στόχος για το 2029 
υπολογίζεται: 20 * 90% = 18 ΚΑλΟ. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε στοιχεία υλοποίησης προηγούμενων ετών. Η στοχοθεσία έχει γίνει 
με την παραδοχή ότι η επίτευξη των τιμών των οροσήμων και των στόχων των δεικτών 
ενδέχεται να επηρεαστεί από την καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης των δράσεων, από τη 
συνέχιση της πανδημίας του Covid-19 και το ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που 
διαμορφώνεται λόγω της υγειονομικής, αλλά και της ενεργειακής κρίσης και η επίδρασή τους 
στην ρευστότητα της αγοράς. 

 

2.5.2. Ειδικός Στόχος 4B.04. Προώθηση  της προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων και 
επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργού και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός 
υγιεινού και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει 
τους κινδύνους για την υγεία 

2.5.2.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 4B.04.01 Δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων εργαζομένων σε μικρές 
επιχειρήσεις και επαγγελματιών με έμφαση σε τομείς της στρατηγικής έξυπνης 
εξειδίκευσης 
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Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Οι τομείς στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα, ενώ θα υπάρξουν παρεμβάσεις σε 
περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ). 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

146 Στήριξη της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 
στην αλλαγή  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 2.400.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 2.040.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 
Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων. Επιδίωξη των παρεμβάσεων είναι η προσαρμογή 
των εργαζομένων στο νέο παραγωγικό και οικονομικό περιβάλλον της Περιφέρειας. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

ΕΕCO05 Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων 

Για την υλοποίηση της δράσης που αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής – κατάρτισης – 
πιστοποίησης – πρακτικής άσκησης σε εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες 
εκτιμάται μοναδιαίο κόστος 3.000 € ανά καταρτιζόμενο, το οποίο προκύπτει σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις του με Α.Π. 79732/27.07.2020 εγγράφου της ΕΥΣΕΚΤ «Πλαίσιο ποιοτικών 
προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΣΕΚ)». 

Επομένως, για Προγράμματα με θεωρία 160 ώρες, πρακτική 80 ώρες, συμβουλευτική 10 ώρες 
και πιστοποίηση, υπολογίζεται: 

Μέσο κόστος ανά καταρτιζόμενο = (160 ώρες θεωρίας * 12€ + 80 ώρες πρακτικής * 8€ + 10 
ώρες Συμβουλευτικής * 35€ + 150€ Πιστοποίηση) = (160*12) + (80*8) + (10*35) + 150 = 3.060€ 
ή 3.000€ 

Συνεπώς, η τιμή στόχου ορίζεται σε: 2.400.000€ / 3.000€ ανά άτομο = 800 άτομα. 

Όσον αφορά στο ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 160 άτομα(800 άτομα * 20% υλοποίηση 
= 160 άτομα), καθώς προβλέπεται η έκδοση ενός πρώτου κύκλου μέχρι το 2024, βάσει του 
χρόνου που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για την εξειδίκευση των πράξεων, την έκδοση 
προσκλήσεων προς φορείς κατάρτισης και την επιλογή καταρτιζόμενων και ολοκλήρωσης της 
πιστοποίησης. 

RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
εκτιμάται σε 7 χρηματοδοτικές συνεισφορές σε χωρικές στρατηγικές (5 ΒΑΑ, 2 ΟΧΕ).  

Η τιμή για το ορόσημο 2024 είναι 0 στρατηγικές παρεμβάσεις, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται 
η ολοκλήρωση των εκροών τουλάχιστον ενός υποστηριζόμενου έργου στο πλαίσιο χωρικής 
στρατηγικής έως το 2024.   
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

EECR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό προσόν αμέσως μετά τη 
συμμετοχή τους 

Ο δείκτης ΕΕCR03 συνδέεται με το δείκτη ΕΕCΟ05 της δράσης.  

Βάσει στοιχείων υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ για την ΠΔΜ το 2014-2020, το 
73,6% των συμμετεχόντων σε αντίστοιχες δράσεις ολοκλήρωσε και έλαβε πιστοποίηση.  

Επομένως, η τιμή βάσης υπολογίζεται ως εξής: Τιμή βάσης = 800 * 73,6% = 589 ή 590 άτομα. 

Το αναμενόμενο ποσοστό ολοκλήρωσης τής συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την ΠΠ 21-27 
αναμένεται να  αυξηθεί σε 85% και επομένως η τιμή στόχου υπολογίζεται σε 800 *85% = 680 
άτομα. 

PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης  

Η τιμή βάσης είναι 83 συμμετέχοντες φορείς για έτος βάσης το 2021. Εκτιμάται σύμφωνα με 
τον αριθμό φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό των Επιχ. Σχεδίων ΒΑΑ και με τον αριθμό 
φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό του Επιχ. Σχεδίου ΟΧΕ Λιμνών της ΠΠ 2014-2020.  

5 ΒΑΑ * 8 φορείς = 40.  

1 ΟΧΕ * 43= 43.  

Τιμή βάσης = 40+43 = 83 συμμετέχοντες.  

Η τιμή στόχου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φορέων που συμμετείχαν στο 
σχεδιασμό των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της ΠΠ 2014-2020 με μία 
προσαύξηση κατά 2 φορείς ανά Επιχ. Σχέδιο (10 συμμετέχοντες φορείς ανά ΒΑΑ) και τον αριθμό 
των φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των Λιμνών τής ΠΠ 2014-2020 (43 φορείς), αυξημένο κατά τον 
εκτιμώμενο αριθμό φορέων που θα συμμετέχουν στη νέα ΟΧΕ Γεωπάρκου Γρεβενών-Κοζάνη 
(επιπλέον 12 φορείς). Συνεπώς η τιμή στόχος2029 ορίζεται σε:  5 * 10 + 43 +12 = 
105συμμετέχοντες φορείς. 

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Η τιμή τού ορόσημου αναμένεται να επηρεαστεί από την καθυστέρηση στην έναρξη 
υλοποίησης, δεδομένο που λήφθηκε υπόψιν κατά τον καθορισμό του ορόσημου (ποσοστό 
20%). Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε στοιχεία υλοποίησης προηγούμενων ετών, τα οποία 
αναμένεται να βελτιωθούν κατά τη νέα ΠΠ 2021-2027 και για το λόγο αυτό το ποσοστό 
επιτυχίας των συμμετεχόντων αυξήθηκε από 73,6% σε 85%. 
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2.5.3. Ειδικός Στόχος 4B.06. Προώθηση της  ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις 
μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική 
και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περαιτέρω έως την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους 
και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες 

2.5.3.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 4B.06.01 Υποστήριξη μαθητών ΑμεΑ και μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Ενίσχυση των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συλλειτουργούν και 
συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό τής τάξης και υποστηρίζουν τους μαθητές με αναπηρία ή 
και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με  το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για 
τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό (ΕΕΠ) για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας. Ενίσχυση των Κέντρων 
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., πρώην ΚΕ.ΣΥ.) με 
εκπαιδευτικούς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό  για την αξιολόγηση ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών/τριών. Υποστήριξη ανάπτυξη Σχολικών Δικτύων 
Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών Διαγνωστικής 
Υποστήριξης  (ΕΔΥ)  με την υποστήριξη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού  για τη διαγνωστική 
εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών. 
Εθνικοί πόροι πρόκειται να συνεργήσουν για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας. 

Η Δράση τής ενίσχυσης των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και 
Υποστήριξης δε συνδέεται με δείκτες. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

149 Στήριξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των 
υποδομών) 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 12.987.164€ 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 11.039.089 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: Στο 
πλαίσιο της δράσης απασχολούνται Εκπαιδευτικοί, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό 
Βοηθητικό Προσωπικό που υποστηρίζουν μαθητές ΑΜΕΑ και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 
στη σχολική τάξη και στελεχώνουν τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής 
και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και τις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.).  Αποτέλεσμα της δράσης είναι η συμπερίληψη και η ένταξη των 
μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού 
σχολείου και η εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής αυτών στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό 
γίγνεσθαι, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΑμεΑ. 
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO798 αριθμός δομών για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

Ο δείκτης μετράει τα σχολεία στα οποία θα απασχοληθούν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για την 
υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς 
αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) - για τους μαθητές που αδυνατούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν - αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Σχολικοί 
Νοσηλευτές - για τους μαθητές με σχετική ανάγκη. 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στη μεθοδολογία της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα 
Παιδείας και υπολογίζεται ανά εκατομμύριο επιλέξιμης δαπάνης εκάστου σχολικού έτους και 
για 3 έτη, ως εξής: 

1. Ετήσιος π/υ δράσης: Διαιρούμε το συνολικό π/υ της δράσης (δημόσια δαπάνη) δια τα 
έτη υλοποίησης, δηλαδή 12.987.164 € / 3 = 4.329.055 €. 

2. Ετήσιος π/υ Υποέργου 1 (Εξειδικευμένη) : Υπολογίζουμε το 80% του ετήσιου π/υ 
δράσης, δηλαδή 0,8 * 4.329.055 € = 3.463.244 €. 

3. Ετήσιος αριθμός αναπληρωτών:  
3.1. Διαιρούμε τον ετήσιο π/υ του Υποέργου 1 δια των 16.190 € (ετήσια αμοιβή 

αναπληρωτή), δηλαδή 3.463.244 € / 16.190 € = 213,9 ή 214. 
3.2. Κατόπιν πολλαπλασιάζουμε επί 1,05 για να συνυπολογίσουμε υπερδέσμευση 

5%, δηλαδή 214 * 1,05 = 225 αναπληρωτές 
4. Τιμή δείκτη εκροής (σχολεία): Πολλαπλασιάζουμε τον ετήσιο αριθμό αναπληρωτών επί 

1,1 , δηλαδή 225 * 1,1 = 247,5 ή 250 σχολεία. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τιμή στόχου υπολογίζεται σε 250 δομές. 

Σύμφωνα με την ίδια μεθοδολογία, στις επόμενες σχολικές χρονιές επιλέγονται αναπληρωτές 
από τις ίδιες (επιλέξιμες) σχολικές μονάδες της σχολικής χρονιάς 2022-2023 και έτσι η τιμή του 
δείκτη εκροής σχολικών μονάδων θα είναι μηδέν από τη χρονιά 2023 κι έπειτα. Επομένως, το 
ορόσημο για το 2024 ορίζεται ο αριθμός των 250 δομών επίσης.  

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR798 αριθμός ωφελούμενων παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στη μεθοδολογία της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα 
Παιδείας και υπολογίζεται ανά εκατομμύριο επιλέξιμης δαπάνης εκάστου σχολικού έτους και 
για 3 έτη,, ως εξής: 

1. Ετήσιος π/υ δράσης: Διαιρούμε το συνολικό π/υ της δράσης (δημόσια δαπάνη) δια τα 
έτη υλοποίησης, δηλαδή 12.987.164 € / 3 = 4.329.055 €. 

2. Ετήσιος π/υ Υποέργου 1 (Εξειδικευμένη) : Υπολογίζουμε το 80% του ετήσιου π/υ 
δράσης, δηλαδή 0,8 * 4.329.055 € = 3.463.244 €. 

3. Ετήσιος αριθμός αναπληρωτών:  

3.1. Διαιρούμε τον ετήσιο π/υ του Υποέργου 1 δια των 16.190 € (ετήσια αμοιβή 
αναπληρωτή), δηλαδή 3.463.244 € / 16.190 € = 213,9 ή 214. 
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3.2. Κατόπιν πολλαπλασιάζουμε επί 1,05 για να συνυπολογίσουμε υπερδέσμευση 
5%, δηλαδή 214 * 1,05 = 225 αναπληρωτές 

4. Τιμή δείκτη αποτελέσματος (μαθητές/τριες): Πολλαπλασιάζουμε τον ετήσιο αριθμό 
αναπληρωτών επί 1,28 , δηλαδή 225 * 1,28 = 288 ή 290 μαθητές. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τιμή στόχου υπολογίζεται σε 290 άτομα. 

Βάσει της εκτίμησης ότι η τιμή τού δείκτη αποτελέσματος των μοναδικών ωφελούμενων 
μαθητών στις επόμενες σχολικές χρονιές αναμένεται να είναι ελαφρώς αυξημένος, κατά 3%, 
λόγω εισόδου νέων μαθητών και αποφοίτησης μαθητών από το εκπαιδευτικό σύστημα, ως τιμή 
βάσης λαμβάνεται το 97% της τιμής στόχου, ως τιμή αναφοράς ορίζονται 280 άτομα, με έτος 
αναφοράς το 2021.  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε στοιχεία υλοποίησης προηγούμενων ετών και στη μεθοδολογία 
τής Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας και βάσει των συνθηκών που ισχύουν σήμερα. 
Τυχόν αλλαγές που θα επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν (π.χ. επιπλέον 
αύξηση του κατώτατου μισθού), δεν είναι δυνατό να συνυπολογιστούν σε αυτήν τη φάση. 

 

2.5.4. Ειδικός Στόχος 4B.08. Προώθηση  της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού 
συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις μειονεκτούσες 
ομάδες 

2.5.4.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 4B.08.01 Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης φοιτητών με 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει την ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών ΑμεΑ και με άλλες ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

150 Στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των υποδομών) 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 1.500.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 1.275.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 
Ενισχύονται ιρδύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη 
ή δημιουργία Μονάδων Προσβασιμότητας (ΜοΠρο), με στόχο την αποτελεσματικότερη 
κάλυψη των αναγκών ισότιμης συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση των φοιτητών με 
αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, 
μεταπτυχιακό, διδακτορικό). 
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO805 Αριθμός δομών για την ένταξη φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

Προβλέπεται η στήριξη ενός Παρατηρητηρίου Προσβασιμότητας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, σε συνέχεια της σχετικής πράξης "Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής 
Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας" του ΕΣΠΑ 2014-2020. Επομένως, ο 
υπολογισμός τής τιμής στόχου βασίζεται στη δυνατότητα υποστήριξης ενός ιδρύματος 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια και η τιμή που θα λάβει είναι 1 φορέας. 

Ίδια τιμή θα λάβει και το ορόσημο 2024, δηλαδή 1 φορέας, καθώς η νέα δράση θα υλοποιηθεί 
σε συνέχεια της σχετικής πράξης "Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας" του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR805 Αριθμός ωφελουμένων φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 6573/23.6.2022 έγγραφο τού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
και με βάση τη χαρτογράφηση που έγινε τον Ιούνιο του 2021 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες, σοβαρές παθήσεις ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ανέρχονταν συνολικά στα 390 άτομα. Επομένως τίθεται ως τιμή βάσης 
τα 390 άτομα και έτος βάσης το 2021. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, και για 6 έτη υλοποίησης, εκτιμάται ότι η Δομή 
Προσβασιμότητας θα είναι σε θέση να υποστηρίζει 85 άτομα του παραπάνω πληθυσμού κάθε 
έτος, βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας. Συνεπώς, η τιμή στόχος υπολογίζεται σε 85 άτομα ανά 
έτος * 6 έτη = 510 ή 500 άτομα. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε στοιχεία υλοποίησης προηγούμενων ετών. Η στοχοθεσία έχει γίνει 
με την υπόθεση ότι η εξέλιξη του COVID-19  δεν θα επηρεάσει την υλοποίηση των δράσεων. 

Κατηγορία Δράσης: 4B.08.02 Δράσεις για τη συμμετοχή μειονεκτουσών ομάδων στην 
ενεργή κοινωνική ζωή χωρίς αποκλεισμούς 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Στην κατηγορία δράσεων 5.4.2 υπάγονται α) η δράση που υποστηρίζει τη συμμετοχή 
μειονεκτουσών ομάδων (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά κ.α.) στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και 
την ενεργή κοινωνική ζωή χωρίς αποκλεισμούς και την καταπολέμηση του ψηφιακού 
αποκλεισμού για ηλικιωμένους (δράσεις εξοικείωσης με τις ΤΠΕ για χρήση στην καθημερινή 
ζωή και την άρση του αποκλεισμού) και β) η δράση καταπολέμησης του ψηφιακού 
αποκλεισμού για ηλικιωμένους (δράσεις εξοικείωσης με τις ΤΠΕ για χρήση στην καθημερινή 
ζωή και την άρση του αποκλεισμού. 
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Η δράση καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού για ηλικιωμένους (δράσεις εξοικείωσης 
με τις ΤΠΕ για χρήση στην καθημερινή ζωή και την άρση του αποκλεισμού δε δεικτοποιείται, 
λόγω μικρής χρηματοδοτικής βαρύτητας, αλλά και ανάγκης να ολοκληρωθεί προηγουμένως η 
υλοποίησή της από το ΤΑΑ. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

152 Μέτρα για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 1.600.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 1.360.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 
Πρόκειται για εφαρμογή ενεργητικών δράσεων για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης του 
πληθυσμού με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως παιδιά, ηλικιωμένους, ΑμεΑ και 
την ενεργή κοινωνική ζωή χωρίς αποκλεισμούς. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO793 Αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις ενεργής ένταξης ατόμων μειονεκτουσών 
ομάδων 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου αφορά τις δράσεις για τη συμμετοχή μειονεκτουσών ομάδων 
(ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά κ.α.) στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ενεργή κοινωνική ζωή 
χωρίς αποκλεισμούς, προϋπολογισμού 1.300.000 €. Εκτιμάται ότι στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας εκ των δικαιούχων φορέων (13 Δήμοι καθώς και ΜΚΟ ΑΜΕΑ) θα ενισχυθούν 
τουλάχιστον 13 φορείς. 

Όσον αφορά στο ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 0, σύμφωνα τόσο με το ΔΤΔ, όσο και με 
την παραδοχή ότι ο χρόνος που απαιτείται για την εξειδίκευση των πράξεων, την έκδοση 
προσκλήσεων, την επιλογή ωφελούμενων και την υλοποίηση υπερβαίνει το χρονικό σημείο 
μέτρησης του ορόσημου. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR793 Αριθμός ωφελουμένων που λαμβάνουν υπηρεσίες ενεργής ένταξης 

Ως τιμή βάσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΔΤΔ, ορίζεται το 0. 

Η τιμή στόχου για το 2029 βασίζεται στα στοιχεία μοναδιαίου κόστους για τη δράση 
συμμετοχής των μειονεκτουσών ομάδων στην ενεργή κοινωνική ζωή που παρείχε η ΕΥΣΕΚΤ, 
σύμφωνα με τα οποία, το Μοναδιαίο Κόστος των δράσεων ανέρχεται σε 70€/μήνα/άτομο, 
επομένως 1.300.000 €/70€ = 18571 ή 18.500 άτομα. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Η στοχοθεσία έχει γίνει με την υπόθεση ότι η εξέλιξη του COVID-19  δεν θα επηρεάσει την 
υλοποίηση των δράσεων. 
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Κατηγορία Δράσης: 4Β.08.03 Δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας των φορέων για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης 

Δεν δεικτοποιείται στην παρούσα φάση. 

 

2.5.5. Ειδικός Στόχος 4B.09. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων 
τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών 

2.5.5.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 4B.09.01 Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην 
αγορά εργασίας 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Σύμφωνα με την κοινή επιστολή των Γενικών Γραμματέων Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ προς Περιφερειάρχες (α.π. 50641/30.04.2021), η συγκεκριμένη 
δράση αφορά στην «μετεξέλιξη» του προγράμματος HELIOS και εστιάζει στην ένταξη των 
Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην αγορά εργασίας, μέσω επιμέρους δράσεων ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα. Ομάδα στόχος του προγράμματος είναι οι ΥΤΧ, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 
καθώς και οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας εκπατρισμένοι πολίτες Ουκρανίας. 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται (ενδεικτικά), για 3ετή υλοποίηση: 

• Επιδότηση στέγασης, η οποία περιλαμβάνει μηνιαία επιδότηση ενοικίου και άπαξ 
συνεισφορά στις δαπάνες εγκατάστασης. 

• Μαθήματα ένταξης, ήτοι πραγματοποίηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και στοιχείων 
του ελληνικού πολιτισμού καθώς και εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες. 

• Κατάρτιση / εκπαίδευση για την ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για την καταπολέμηση 
του ψηφιακού αποκλεισμού. 

• Διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας (προβλέπονται ατομικές συνεδρίες 
επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης των ωφελούμενων). 

• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και προώθηση της κοινωνικής συνοχής. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

156 Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στην 
απασχόληση  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 2.600.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 2.210.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης:  

Στόχος των δράσεων θα είναι η υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας υπηκόων τρίτων 
χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, υπό συγκεκριμένα καθεστώτα διαμονής, με απώτερο 
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στόχο την ένταξή τους στην κοινωνική ζωή, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την 
εναρμόνιση με τις εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές για την κοινωνική ένταξη. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

ΕΕCO13 υπήκοοι τρίτων χωρών 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται σε στοιχεία που παραχώρησε το Υπουργείο 
Μετανάστευσης & Ασύλου, το οποίο, συνεκτιμώντας (α)Τον αριθμό των ωφελούμενων που 
λαμβάνουν επίδομα στέγασης, (β) Τον ρυθμό αναγνωρίσεων και γενικά των διαδικασιών της 
Υπηρεσίας Ασύλου, (γ) Τον αριθμό των δομών φιλοξενίας ανά περιοχή, (δ) Τον αριθμό των 
Δικαιούχων Διεθνούς προστασίας που διαμένουν ανά περιοχή, (ε) Τις ευκαιρίες απασχόλησης, 
(στ) Τις προβλεπόμενες δραστηριότητες του προγράμματος (Κέντρα Εκμάθησης Γλώσσας, 
αίθουσες διδασκαλίας κτλ) ανά περιοχή, υπολόγισε ότι το μοναδιαίο κόστος στήριξης ανά 
ωφελούμενο ανέρχεται σε 3.160€ ανά άτομο συνεπώς 2.600.000€/3.160€ = 823 ή 820 άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων και Ουκρανών προσφύγων).[t2] 

Όσον αφορά το ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 80 άτομα(εκτίμηση 10% του στόχου του 
2029)λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των δράσεων. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR790 Υπήκοοι τρίτων χωρών που αναζητούν ή που βρίσκουν απασχόληση αμέσως μετά τη 
συμμετοχή τους  

Βάσει των στοιχείων τού Προγράμματος HELIOS του 2020, το 76% των συμμετεχόντων σε 
όμοιες δράσεις βρήκαν ή αναζητούσαν εργασία. Επομένως, η τιμή βάσης, για το 2020, 
υπολογίζεται ως εξής: Τιμή Βάσης=820*76% = 623 άτομα.  

Το αναμενόμενο ποσοστό ολοκλήρωσης τής συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την ΠΠ 21-27 
αναμένεται να  αυξηθεί σε 80% και επομένως η τιμή στόχου υπολογίζεται σε 820 * 80% = 656 
ή 650 άτομα. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε στοιχεία υλοποίησης τού Προγράμματος HELIOS. Σημειώνεται, ότι 
μεταβλητές που ελήφθησαν υπόψη για τη στοχοθεσία αποτελούν εξωγενείς παράγοντες (π.χ. 
πολεμικές συρράξεις, κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, κίνητρα συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
κλπ), οι οποίοι είναι αδύνατο να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση σε επίπεδο Προγράμματος. 

2.5.6. Ειδικός Στόχος 4B.10. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως των Ρομά 

2.5.6.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 4B.10.01 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ένταξης των Ρομά στην αγορά 
εργασίας  
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Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει ολοκληρωμένα προγράμματα στέγασης, κατάρτισης, βελτίωσης των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων και πρόσβασης στην αγορά εργασίας των Ρομά μέσα από 
ενεργητικά μοντέλα επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και κοινωνικής οικονομίας, καθώς 
και επιδότησης ενοικίου, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού των Ρομά, αλλά 
και της ευρύτερης κοινότητας, με απώτερο στόχο την ένταξη των ωφελούμενων στην 
απασχόληση και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. 

Οι δράσεις θα είναι τμήμα τοπικών ολοκληρωμένων σχεδίων σε συμφωνία και για υλοποίηση 
από τους δήμους και από σχετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και ακολουθώντας στενά της αρχή της αποφυγής του διαχωρισμού. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

154 Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι Ρομά, στην 
εκπαίδευση και την απασχόληση και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 1.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 850.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης:  

Προώθηση των Ρομά στην απασχόληση. Επιδίωξη των παρεμβάσεων είναι η κοινωνική 
ενσωμάτωση και προώθηση στην απασχόληση των Ρομά που διαβιούν στην Περιφέρεια. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

ΕΕCO15 Μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά) 

Για την κοστολόγηση των δράσεων ελήφθησαν υπόψη στοιχεία σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
του με Α.Π. 79732/27.07.2020 εγγράφου της ΕΥΣΕΚΤ «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» και το από 
20/10/2021 σημείωμα της ΕΥΣΕΚΤ βάσει των οποίων εκτιμάται το κόστος ανά επιμέρους δράση 
ως ακολούθως :  

• Για τις δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης, αξιοποιούνται τα δεδομένα 
«μοναδιαίου» κόστους που προβλέπονται στα σχετικά έγγραφα της ΕΥΣΕΚΤ, για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 

• Για την εκτίμηση του ενοικίου, προτείνονται τα ποσά της σχετικής δράσης της τρέχουσας 
ΠΠ 2014-2020. 

• Ένα ποσοστό έως 15% προτείνεται να προστεθεί στο διαμορφούμενο π/υ για ενέργειες 
δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, κλπ. 

• Ένα ποσοστό 10%-15% προτείνεται να προστεθεί για αμοιβές στελεχών του δικαιούχου 
για την υλοποίηση της παρέμβασης. 
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Πιο αναλυτικά, για την υλοποίηση της δράσης που αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής – 
κατάρτισης – πιστοποίησης – πρακτικής άσκησης σε Ρομά, για την οποία θα διατεθούν τα 
500.000 €,  εκτιμάται μοναδιαίο κόστος 3.000 € ανά ωφελούμενο, ως εξής: 

Για Προγράμματα με θεωρία 160 ώρες, πρακτική 80 ώρες, συμβουλευτική 10 ώρες και 
πιστοποίηση, υπολογίζεται το Μέσο κόστος ανά καταρτιζόμενο = (160 ώρες θεωρίας * 12€ + 
80 ώρες πρακτικής * 8€ + 10 ώρες Συμβουλευτικής * 35€ + 150€ Πιστοποίηση) = (160*12) + 
(80*8) + (10*35) + 150 = 3.060€ ή 3.000€ 

Συνεπώς, η τιμή στόχου ορίζεται σε: 500.000 € / 3.000€ ανά άτομο = 166 ή 165 άτομα. 

Το ποσό των 300.000€ θα διατεθεί για τις άλλες δράσεις των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 
(επιδότηση ενοικίου, κ.α.). Συγκεκριμένα, εάν θεωρήσουμε ότι μια τυπική οικογένεια Ρομά 
αποτελείται από 5 μέλη, τότε για επιδότησης ενοικίου μιας 5μελούς οικογένειας και την 
ενοικίαση διαμερίσματος ως 107 τ.μ., προβλέπεται μηνιαίο ποσό περίπου 750€ (590€ για 
ενοίκιο και 160€ για ΩΚΟ), το οποίο, για 18 μήνες, αφορά σε δαπάνη 13.500€. Για το διαθέσιμο 
ποσό των 300.000€ υπολογίζεται τιμή στόχου για το 2029 ίση με 22 πενταμελείς οικογένειες 
(300.000€ / 13.500€ = 22 πενταμελείς οικογένειες). 

Το υπολειπόμενο ποσό των 200.000€ κατανέμεται σε 100.000 € (10%) για ενέργειες 
δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης κλπ και σε 100.000 € (10%) για αμοιβές στελεχών 
του δικαιούχου για την υλοποίηση της παρέμβασης. 

Σημειώνεται ότι οι δράσεις ενοικίου, ευαισθητοποίησης και αμοιβών στελεχών δεν 
προσθέτουν ωφελούμενους στην τιμή στόχου. 

Όσον αφορά στο ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 15 άτομα(165 άτομα * 10% υλοποίηση 
= 16 ή 15 άτομα), καθώς προβλέπεται η έκδοση ενός πρώτου κύκλου μέχρι το 2024, βάσει του 
χρόνου που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για την εξειδίκευση των πράξεων, την έκδοση 
προσκλήσεων προς φορείς κατάρτισης και την επιλογή καταρτιζόμενων και ολοκλήρωσης της 
πιστοποίησης. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

EECR05 Συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι 
μήνες μετά τη συμμετοχή τους 

Ως τιμή βάσης ορίζεται το 0, καθώς δεν έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις για αυτή την 
ομάδα στόχο στην ΠΠ 2014-2020. 

Σύμφωνα με το σημείωμα της συμβούλου του ΥΠΕΚΥ για την τεκμηρίωση της στοχοθεσίας του 
δείκτη ΕΕCR05 στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ένταξης των Ρομά στην αγορά εργασίας, η 
πρόταση που διατύπωσε στηρίζεται σε παρόμοιες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από την 
Ισπανία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Acceder, το οποίο είχε 27% ποσοστό ένταξης των Ρομά 
στην αγορά εργασίας. Βάσει αυτού, η πρόταση της ΕΥΣΕΚΤ ήταν ο δείκτης EECR05 να 
στοχοθετηθεί στο 20%. Επομένως, η τιμή στόχου υπολογίζεται σε 33 άτομα (165 άτομα * 20% 
= 33 άτομα). 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 



Π-ΔΜ 2021-2027 Μεθοδολογικό Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης 

 

Π-ΔΜ 21-27 Μεθοδολ ΠλΕπιδ (1.2).docx  137/279 

 

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων 
αφορούν στην ωρίμανση των έργων, στην ετοιμότητα των Δικαιούχων, καθώς και στις 
ιδιαιτερότητες της δράσης. 

Κατηγορία Δράσης: 4B.10.02 Δράσεις υποστήριξης των Ρομά για τη βελτίωση συνθηκών 
διαβίωσης ή/και μετεγκατάστασης 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Παρεμβάσεις σε οικισμούς Ρομά για την χωρική εδραιοποίηση, βιώσιμη κατοίκηση & 
κοινωνική ένταξη με δράσεις στέγασης, συμβουλευτικής, ιατροκοινωνικής και παιδαγωγικής 
υποστήριξης. 

Όσον αφορά στις Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης, πρόκειται για προσωρινού τύπου 
παρέμβαση για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε καταυλισμούς/οικισμούς 
(δημιουργία υποδομών ατομικής υγιεινής, δράσεων περιβαλλοντικής υγιεινής και παροχής 
συνοδευτικών υπηρεσιών), έως ότου καταστεί εφικτή η μετεγκατάσταση. Στόχος της δράσης 
είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης προκειμένου τα άτομα του πληθυσμού να 
μπορέσουν να ενταχθούν σε άλλες δράσεις (εκπαίδευση, απασχόληση, κλπ.) και θα υπάρξει 
συνέργεια με ανάλογες δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Οι Ομάδες Διαχείρισης Χώρων Μετεγκατάστασης θα αφορούν σε ενέργειες για την 
μετεγκατάσταση οικογενειών Ρομά έως ότου αναπτυχθούν Οργανωμένοι Χώροι 
Μετεγκατάστασης ή επιτευχθεί διασπορά στον αστικό ιστό. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

154 Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι Ρομά, στην 
εκπαίδευση και την απασχόληση και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 1.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 850.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης:  

Δράσεις βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Επιδίωξη των παρεμβάσεων είναι η κοινωνική 
ενσωμάτωση και προώθηση στην απασχόληση των Ρομά που διαβιούν στην Περιφέρεια. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

EECO18 Αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου αφορά στους Δήμους της Περιφέρειας στους οποίους 
καταγράφονται πληθυσμοί Ρομά, οι οποίοι ανέρχονται σε 3 (Φλώρινας, Εορδαίας, Καστοριάς). 

Όσον αφορά στο ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 1, που αφορά στον δυνητικό δικαιούχο 
με μεγαλύτερη ωριμότητα και δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της δράσης. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR794 Ωφελούμενοι Ρομά από προγράμματα βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης. 
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Ως τιμή βάσης ορίζεται το 0, καθώς δεν έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις για αυτή την 
ομάδα στόχο στην ΠΠ 2014-2020. 

Σύμφωνα με Σχέδιο Χαρτογράφησης Ρομά στην ΠΔΜ (ΕΥΔ ΠΔΜ 07-2016 συνολικά στη Δυτική 
Μακεδονία υπάρχει ένας πληθυσμός της τάξης των 850 Ρομά, από τους οποίους περίπου 600 
διαμένουν μόνιμα εντός αστικού ιστού, 200 διαμένουν μόνιμα σε καταυλισμούς και 50 είναι 
πλανόδιοι – διερχόμενοι Ρομά. Ως εκ τούτου, ορίζεται τιμή στόχου τα 200 άτομα. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων 
αφορούν στην ωρίμανση των έργων, στην ετοιμότητα των Δικαιούχων, καθώς και στις 
ιδιαιτερότητες της δράσης. 

Κατηγορία Δράσης: 4B.10.03 Παρεμβάσεις ενίσχυσης νηπίων, παιδιών/εφήβων Ρομά σε 
βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις   

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης και ανάπτυξης μακροχρόνιας και σταθερής 
σχέσης με τις δομές Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και δράσεις προσπέλασης στην 
κοινωνική ζωή, οργάνωσης και αντιπροσωπευτικής έκφρασης και συμμετοχής σε κοινωνικά και 
πολιτιστικά γεγονότα, στο πλαίσιο και της στρατηγικής «Εγγύηση για το Παιδί». 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

154 Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι Ρομά, στην 
εκπαίδευση και την απασχόληση και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 500.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 425.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης:  

Δράσεις ενίσχυσης και ένταξης παιδιών Ρομά. Επιδίωξη των παρεμβάσεων είναι η κοινωνική 
ενσωμάτωση των νηπίων, παιδιών και εφήβων Ρομά που διαβιούν στην Περιφέρεια. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO795 Αριθμός φορέων που υλοποιούν προγράμματα ενίσχυσης παιδιών Ρομά 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχουαφορά στους Δήμους της Περιφέρειας στους οποίους 
καταγράφονται πληθυσμοί Ρομά, οι οποίοι ανέρχονται σε 3(Φλώρινας, Εορδαίας, Καστοριάς). 

Όσον αφορά στο ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 1, που αφορά στον δυνητικό δικαιούχο 
με μεγαλύτερη ωριμότητα και δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της δράσης. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR795 Αριθμός ωφελούμενων παιδιών από προγράμματα ενίσχυσης Ρομά 
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Ως τιμή βάσης ορίζεται το 0, καθώς δεν έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις για αυτή την 
ομάδα στόχο στην ΠΠ 2014-2020. 

O αριθμός των ωφελουμένων παιδιών προκύπτει ως άθροισμα των παιδιών που ωφελούνται 
από τις δύο επιμέρους Δράσεις (Δράση 1: Βιωματικά Εργαστήρια και Συμμετοχή σε Παιδικές 
Κατασκηνώσεις & Δράση 2: Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για παιδιά 2-5 ετών.). 
Επισημαίνεται ότι οι ομάδες- στόχος των δύο δράσεων δεν επικαλύπτονται καθώς αφορούν 
διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες παιδιών. Ο δείκτης θα στοχοθετηθεί με βάση τον αριθμό 
των μοναδικών παιδιών ανά δράση. 

Η τιμή στόχος υπολογίζεται συναρτήσει του γεγονότος ότι, στο πλαίσιο της Στρατηγικής 
«Εγγύηση για το Παιδί» και βάσει των υπολογισμών της ΕΥΣΕΚΤ, απαιτείται ποσό 495.000€ για 
3 έτη υλοποίησης, με προσωπικό για την Ομάδα Στήριξης (5 στελέχη και 4 ειδικοί συνεργάτες) 
για 15 ωφελούμενα παιδιά και έφηβους ανά έτος (1η δράση) και 15 νήπια με τους γονείς τους 
(2η δράση) ανά έτος. Επιπλέον, για τον υπολογισμό της τιμής στόχου λαμβάνεται υπόψη 
ποσοστό ετήσιας ανανέωσης των παιδιών που ωφελούνται από τις Δράσεις της τάξης του 30% 
και συνεπώς: 

• 1ο έτος: 30 ωφελούμενα παιδιά (15 της 1ης + 15 της 2ης Δράσης) 
• 2ο έτος: 39 ωφελούμενα παιδιά (30*130%) 
• 3ο έτος: 51 ωφελούμενα παιδιά (39*130%) 

Επομένως, με διαθέσιμη ΔΔ 500.000€, η τιμή στόχος ορίζεται σε 51 ή 50 παιδιά.  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων 
αφορούν στην ωρίμανση των έργων, στην ετοιμότητα των Δικαιούχων, καθώς και στις 
ιδιαιτερότητες της δράσης. 

2.5.7. Ειδικός Στόχος 4B.11. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, 
βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που 
προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον 
άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, εκσυγχρονισμός 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες 
ομάδες, βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, 
της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης 

2.5.7.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 4B.11.01  Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην 
προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και 
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης    
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Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει την προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην 
προσχολική εκπαίδευση. Θα χρηματοδοτηθούν τρεις κύκλοι υλοποίησης, 2022-2023, 2023-
2024 και 2024-2025. Η δράση θα υλοποιηθεί προσανατολισμένη στην Πολιτική «Εγγύηση για 
τα Παιδιά» και την Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας, με το ΕΚΤ+ να υποστηρίζει τα πιο 
ευάλωτα παιδιά στη βάση εκ των προτέρων προσδιορισμένων κριτηρίων σε εθνικό επίπεδο. 
Μετά την ολοκλήρωση και του τρίτου κύκλου, η χρηματοδότηση της δράσης θα αναληφθεί 
εξολοκλήρου από εθνικούς πόρους. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

148 Στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (εξαιρουμένων των υποδομών) 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 18.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 15.300.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 
Ένταξη των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση. Επιδίωξη των παρεμβάσεων είναι η 
εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου των γονέων και κηδεμόνων των παιδιών. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO792 Αριθμός ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και 
δημιουργικής απασχόλησης 

Η τιμή στόχος για το 2029 υπολογίστηκε βάσει των στοιχείων υλοποίησης των σχετικών 
δράσεων του ΕΠ ΔΜ 2014-2020 του κύκλου 2021-2022. Η συνολική δημόσια δαπάνη για δομές 
πλην ΑμεΑ ήταν 5.206.111€ και το σύνολο των ληπτών voucher πλην ΑμεΑ ήταν 2.485 άτομα, 
άρα το μοναδιαίο κόστος είναι 5.206.111€ /2.485 άτομα = 2.095€ ή 2.100€. Αντίστοιχα, για τις 
δομές ΑμεΑ η συνολική δημόσια δαπάνη ήταν 395.908€ και το σύνολο των ληπτών voucher 
ΑμεΑ ήταν 80 άτομα, άρα το μοναδιαίο κόστος είναι 395.908€ / 80 λήπτες = 4.949€ ή 5.000€. 

Συνεπώς με την παραδοχή ότι το μοναδιαίο κόστος παραμένει σταθερό στο ύψος τής αξίας 
συμμετοχής του κύκλου 2021-2022 θα ωφεληθούν 15.500.000€ / 2.100 άτομα = 7.381 άτομα 
πλην ΑμεΑ και 2.500.000€ /5.000 άτομα = 500 άτομα ΑμεΑ, άρα σύνολο 7.881 άτομα ή 7.500 
άτομα. 

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω παραδοχές αφορούν τον κύκλο 2022-2023 και ότι οι δείκτες θα 
επαναστοχοθετηθούν με ορίζοντα το έτος 2029 με βάση σαφέστερα δεδομένα του νέου 
πλαισίου εφαρμογής της δράσης (αναβαθμισμένες υπηρεσίες και προσαρμοσμένη αξία 
συμμετοχής). 

Όσον αφορά στο Ορόσημο 2024, για υλοποίηση 2 ετών (κύκλοι 2022-2023 και 2023-2024) 
υπολογίζεται ως εξής: (7.500 άτομα / 3 έτη ) * 2 κύκλους = 5.000 άτομα. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR792 Αριθμός παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές φροντίδας και 
δημιουργικής απασχόλησης 
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Ως τιμή βάσης ορίζεται ο αριθμός 10.500 ατόμων, με έτος αναφοράς το 2021, καθώς ο δείκτης 
PSR792, πέραν των πόρων που διατίθενται στη Δράση, καθορίζεται αποκλειστικά από το ύψος 
της αξίας συμμετοχής και επομένως η τιμή αναφοράς ταυτίζεται με την τιμή στόχο. 

Η τιμή στόχος για το 2029 υπολογίστηκε βάσει των στοιχείων υλοποίησης των σχετικών 
δράσεων του ΕΠ ΔΜ 2014-2020 του κύκλου 2021-2022. . Η συνολική δημόσια δαπάνη για δομές 
πλην ΑμεΑ ήταν 5.206.111€ και το σύνολο των παιδιών πλην ΑμεΑ ήταν 3.453 άτομα, άρα το 
μοναδιαίο κόστος είναι 5.206.111€ / 3.453 άτομα=1.508€ ή 1.500 €. Αντίστοιχα, για τις δομές 
ΑμεΑ η συνολική δημόσια δαπάνη ήταν 395.908€ και το σύνολο των παιδιών ΑμεΑ ήταν 89 
άτομα, άρα το μοναδιαίο κόστος είναι 395.908€ / 89 λήπτες = 4.448€ ή 4.450€. 

Συνεπώς με την παραδοχή ότι το μοναδιαίο κόστος παραμένει σταθερό στο ύψος της αξίας 
συμμετοχής του κύκλου 2021-2022 θα ωφεληθούν 15.500.000€ / 1.500 άτομα = 10.333 άτομα 
πλην ΑμεΑ και 2.500.000€ / 4.450 άτομα = 562 άτομα ΑμεΑ, άρα σύνολο 10.895 άτομα ή 10.500 
άτομα. 

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω παραδοχές αφορούν τον κύκλο 2022-2023 και ότι οι δείκτες θα 
επαναστοχοθετηθούν με ορίζοντα το έτος 2029 με βάση σαφέστερα δεδομένα του νέου 
πλαισίου εφαρμογής της δράσης (αναβαθμισμένες υπηρεσίες και προσαρμοσμένη αξία 
συμμετοχής. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε στοιχεία υλοποίησης προηγούμενων ετών. Η στοχοθεσία έχει γίνει 
με την υπόθεση ότι η εξέλιξη του COVID-19  και το νέο πλαίσιο εφαρμογής δεν θα επηρεάσουν 
την υλοποίηση των δράσεων. 

Κατηγορία Δράσης: 4B.11.02 Ενίσχυση Δομών Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση ενισχύει τα Κέντρα Κοινότητας με δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων υπηρεσιών (ΚΕΜ, 
διαπολιτισμική μεσολάβηση, δομές παροχής αγαθών, κ.α.) καθώς και Δομές αντιμετώπισης της 
φτώχιας (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία κλπ).  

Εντός του 2024 θα επανεξεταστεί η λειτουργία και συγχρηματοδότηση των Κέντρων 
Κοινότητας, υπό το πρίσμα ενός σχεδίου βιωσιμότητας για τη σταδιακή έξοδο  από τη 
συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ και για τη θέσπιση ενός νέου μοντέλου παροχής υπηρεσιών 
στο επίπεδο της κοινότητας, το οποίο δύναται να ενσωματώνει περισσότερες υπηρεσίες (π.χ. 
δομές φτώχειας, υπηρεσίες παιδικής προστασίας, πρόληψης ιδρυματοποίησης παιδιών, 
αντιμετώπισης παιδικής φτώχειας, κλπ). Το εν λόγω σχέδιο θα στηριχθεί σε σχετική μελέτη 
αποτίμησης της λειτουργίας των κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας και Δομές 
αντιμετώπισης της φτώχειας) και την εξέταση περαιτέρω ανάπτυξης δικτύου κοινωνικών 
δομών σε επίπεδο κοινότητας βάσει νέου σχεδιασμού. Η μελέτη  θα εκπονηθεί από το αρμόδιο 
Υπουργείο σε συνεργασία και με την Εθνική Αρχή Συντονισμού. Αλλαγές που τυχόν προκύψουν 
από την ανωτέρω διαδικασία θα αποτυπωθούν στην Ενδιάμεση Αναθεώρηση του 
Προγράμματος το 2025. 

Οι Δομές αντιμετώπισης της φτώχιας δεν θα στοχοθετηθούν στην παρούσα φάση. 
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Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

158 Μέτρα για την αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες 
και προσιτές υπηρεσίες  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 7.500.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 6.375.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης:  

Παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ενημέρωση για δικαιώματα και 
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, συμβουλευτική υποστήριξη για εύρεση εργασίας, 
μαθησιακή στήριξη, προβλήματα βίας κ.α., αλλά και υποστήριξη με την παροχή υπηρεσιών 
κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού φαρμακείου κλπ. Επιδίωξη των παρεμβάσεων είναι η 
ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου ασφαλείας για όλους και ειδικότερα τις πιο ευάλωτες ομάδες 
του πληθυσμού. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO796 Αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στα στοιχεία υλοποίησης 10 Κέντρων Κοινότητας 
από το ΕΠ ΔΜ 2014-2020.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, το Μέσο Ετήσιο Κόστος ανά ΚΚ 
ανήλθε σε 80.000 €/ έτος. Στη νέα ΠΠ 2021-2027 και με προσαύξηση κατά 30% για την κάλυψη 
τυχόν ανάγκης απαιτήσεων επιπλέον προσωπικού ή την ανάπτυξη νέων, βελτιωμένων 
υπηρεσιών, το Μέσο Ετήσιο Κόστος ανέρχεται σε 80.000€ * 30% =104.000€ ή 100.000 € ανά 
Δομή. Επομένως, για 5 έτη λειτουργίας του συνόλου των 10 συνεχιζόμενων ΚΚ ισχύει: 10 ΚΚ * 
100.000€ * 5 έτη= 5.000.000 € συνολική δημόσια δαπάνη. 

Συνεπώς, η τιμή στόχου ορίζεται σε 10 Δομές. 

Όσον αφορά το ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 10 Δομές. 

PSO807 Αριθμός νέων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στα στοιχεία υλοποίησης 10 Κέντρων Κοινότητας 
από το ΕΠ ΔΜ 2014-2020.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, το Μέσο Ετήσιο Κόστος ανά ΚΚ 
ανήλθε σε 80.000 €/ έτος. Στη νέα ΠΠ 2021-2027 και με προσαύξηση κατά 30% για την κάλυψη 
τυχόν ανάγκης απαιτήσεων επιπλέον προσωπικού ή την ανάπτυξη νέων, βελτιωμένων 
υπηρεσιών, το Μέσο Ετήσιο Κόστος ανέρχεται σε 80.000€ * 30% =104.000€ ή 100.000 € ανά 
Δομή. Επομένως, για 5 έτη λειτουργίας του συνόλου των 2 νέων ΚΚ ισχύει: 2 ΚΚ * 100.000€ * 5 
έτη= 1.000.000 € συνολική δημόσια δαπάνη. 

Συνεπώς, η τιμή στόχου ορίζεται σε 2 Δομές. 

Όσον αφορά στο ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 2 Δομές, καθώς μέχρι το 2024 είναι 
εφικτή η έναρξη λειτουργίας και των 2 νέων ΚΚ. 
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR796 Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών 

Η τιμή βάσης υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΔΜ 2014-2020 για τα 
Κέντρα Κοινότητας, σύμφωνα  με τα οποία, από τη λειτουργία των δομών για 4 έτη (2017-2021), 
ωφελήθηκαν συνολικά 20.958 άτομα (420 άτομα/έτος/δομή). Επομένως, ως τιμή βάσης 
τίθεται ο αριθμός των 20.958 ατόμων, με έτος αναφοράς το 2021. 

Με αναμενόμενη αύξηση 5% των ωφελούμενων λόγω βελτιωμένων / διευρυμένων υπηρεσιών, 
δηλαδή 420 άτομα * 5% = 441 άτομα ή 440 άτομα/δομή/έτος. 

Συνεπώς, η τιμή στόχος για τα υφιστάμενα 10 ΚΚ υπολογίζεται ως εξής: 

10 υφιστάμενα ΚΚ * 440 άτομα ανά έτος* 5 έτη = 22.000 άτομα. 

PSR807 Αριθμός επωφελουμένων των νέων κοινωνικών δομών 

Σύμφωνα με τις οδηγίες τής ΕΥΣΕΚΤ, για τα νέα ΚΚ οι τιμές βάσης και στόχου υπολογίζονται ως 
ακολούθως: 

Για τον υπολογισμό της τιμής βάσης και ειδικότερα του παράγοντα του μέσου ετήσιου αριθμού 
των ωφελουμένων από τη λειτουργία των υφιστάμενων Κέντρων Κοινότητας χρησιμοποιούνται 
τα στοιχεία ωφελουμένων Κέντρων Κοινότητας Δήμων με όμοια/παραπλήσια χαρακτηριστικά 
(πληθυσμιακό μέγεθος, αστικός/αγροτικός χαρακτήρας περιοχών κλπ.). Συγκεκριμένα, για το 
προβλεπόμενο νέο ΚΚ Δήμου Βελβεντού (πληθυσμός 2011 = 3.553 άτομα) υπολογίζουμε με 
βάση τα δεδομένα τού ΚΚ Δήμου Σερβίων (πληθυσμός Δήμου Σερβίων - Βελβεντού 2011 = 
14.961 άτομα), καθώς πρόκειται για γειτονικούς Δήμους με παρόμοια χαρακτηριστικά (στην 
ΠΠ 2014-2020 ο Δήμος Βελβεντού εξυπηρετούνταν από το ΚΚ Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, 
καθώς αποτελούσαν ενιαίο Δήμο), μειωμένο κατά 75%, λόγω πληθυσμιακής διαφοράς και 
διοικητικού διαχωρισμού των δύο Δήμων. Σε αυτό το πλαίσιο, με 1.103 ωφελούμενους του ΚΚ 
Σερβίων και για το διάστημα 2017-2021 υπολογίζονται 1.103 ωφελούμενοι / 5 έτη = 221 
ωφελούμενοι ανά έτος. Με την προβλεπόμενη μείωση του 75%, υπολογίζεται ως τιμή βάσης 
για το νέο ΚΚ του Δήμου Βελβεντού, για το 2021, τα 221 * 0,25 = 55 άτομα και συνεπώς 55 * 5 
έτη = 275 άτομα. 

Αντίστοιχα, για το προβλεπόμενο νέο ΚΚ Δήμου Νεστορίου (πληθυσμός 2011 = 3.171 άτομα), ο 
υπολογισμός θα γίνει σε σύγκριση με το ΚΚ του Δήμου Δεσκάτης (πληθυσμός 2011 = 5.909 
άτομα) που παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά (αγροτικός χαρακτήρας, απομακρυσμένες 
περιοχές κλπ.), μειωμένο κατά 45%, λόγω πληθυσμιακής διαφοράς. Συγκεκριμένα, με 696 
ωφελούμενους του ΚΚ Δήμου Δεσκάτης και για το διάστημα 2017-2021, υπολογίζονται 696 
ωφελούμενοι / 5 έτη = 140 ωφελούμενοι ανά έτος. Με την προβλεπόμενη μείωση του 45%, 
υπολογίζεται ως τιμή βάσης για το νέο ΚΚ του Δήμου Νεστορίου, για το 2021, τα 140 * 0,55 = 
77 άτομα και συνεπώς 77 * 5 έτη = 385 άτομα. 

Συνεπώς, η τιμή βάσης για τα 2 νέα ΚΚ, για το 2021, υπολογίζεται σε 275 + 385 = 660 άτομα. 

Η τιμή στόχου τού 2029, με αναμενόμενη αύξηση 5% των ωφελούμενων λόγω βελτιωμένων / 
διευρυμένων υπηρεσιών, εκτιμάται σε 660 άτομα * 1,05 = 693 άτομα ή 700 άτομα. 
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Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε στοιχεία υλοποίησης προηγούμενων ετών και σε κατευθύνσεις τής 
ΕΥΣΕΚΤ.  

Εντός του 2024 θα επανεξεταστεί η λειτουργία και συγχρηματοδότηση των κοινωνικών δομών, 
υπό το πρίσμα ενός σχεδίου βιωσιμότητας για τη σταδιακή έξοδο από τη συγχρηματοδότηση 
από το ΕΚΤ+. Αλλαγές που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία θα αποτυπωθούν στην 
Ενδιάμεση Αναθεώρηση του Προγράμματος το 2025. 

Τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν κατά την πορεία της υλοποίησης των δράσεων και θα 
επηρεάσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και συνεπώς τον αριθμό των απασχολούμενων στα ΚΚ 
δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν στην παρούσα φάση. 

 

Κατηγορία Δράσης: 4B.11.03 Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση ενισχύει τις δομές του δικτύου καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Η 
συγχρηματοδότηση των δομών εστιάζει και στοχεύει στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των 
ωφελούμενων, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και συνάδει με τις πολιτικές της 
αποϊδρυματοποίησης, της ενεργού διαβίωσης στη κοινότητα, αλλά και της πολιτικής για την 
μακροχρόνια φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας. Το 2024, η συγχρηματοδότηση των δομών 
(Δομές Κακοποιημένων Γυναικών) θα επανεξεταστεί υπό το πρίσμα ενός σχεδίου βιωσιμότητας 
για τη σταδιακή έξοδο από τη συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+  παράλληλα με ένα σχέδιο 
περαιτέρω επέκτασης των υπηρεσιών σε άλλες κοινότητες. Αλλαγές που τυχόν προκύψουν από 
την ανωτέρω διαδικασία θα αποτυπωθούν στην Ενδιάμεση Αναθεώρηση του Προγράμματος 
το 2025. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

158 Μέτρα για την αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες 
και προσιτές υπηρεσίες  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 3.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 2.550.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης:  

Παροχή υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, όπως 
συμβουλευτική στήριξη, νομική υποστήριξη κ.α. Επιδίωξη των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση 
του κοινωνικού δικτύου ασφαλείας για όλους και ειδικότερα τις πιο ευάλωτες ομάδες τού 
πληθυσμού. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO796 Αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται  
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Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΔΜ 2014-2020, 
σύμφωνα με τα οποία χρηματοδοτήθηκε η λειτουργία 3 Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων βίας και 1 Ξενώνα φιλοξενίας. Δεδομένου ότι θα συνεχιστεί η 
χρηματοδότηση των Δομών και στη νέα ΠΠ 2021-2027 και δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων 
Δομών, η τιμή που τίθεται ως στόχος για το 2029 είναι 4 Δομές. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, το Μέσο Ετήσιο Κόστος ανά Δομή 
ανήλθε σε 87.500 €/ έτος. Στη νέα ΠΠ 2021-2027 και με προσαύξηση κατά 20% για την κάλυψη 
τυχόν ανάγκης απαιτήσεων επιπλέον προσωπικού ή την ανάπτυξη νέων, βελτιωμένων 
υπηρεσιών, το Μέσο Ετήσιο Κόστος ανέρχεται σε 87.500€ * 20% =89.250€ ή 90.000 € ανά Δομή. 
Επομένως, για 8 έτη λειτουργίας του συνόλου των 4 δομών ισχύει: 4 δομές * 90.000€ * 8 έτη= 
2.880.000 € ή 3.000.000 € συνολική δημόσια δαπάνη. 

Όσον αφορά στο ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 4 Δομές, καθώς θα συνεχιστεί η 
χρηματοδότηση των υφιστάμενων και δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων Δομών. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR796 Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών  

Η τιμή βάσης βασίζεται στα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΔΜ 2014-2020, σύμφωνα με τα οποία: 

i) Κέντρα Συμβουλευτικής: Από τη λειτουργία των 3 δομών για 5 έτη (2017-2021) ωφελήθηκαν 
συνολικά 782 άτομα (52 ή 50 άτομα/έτος/δομή). 

ii) Ξενώνας φιλοξενίας: Από τη λειτουργία του ξενώνα για 5 έτη (2017-2021) ωφελήθηκαν 
συνολικά 77 άτομα (15 άτομα/έτος).  

Συνεπώς, για το σύνολο των Δομών υπολογίζεται ότι ωφελήθηκαν 782+77= 859 ή 860 άτομα, 
αριθμός που ορίζεται ως τιμή βάσης, με έτος αναφοράς το 2021. 

Η τιμή στόχος για 8 έτη λειτουργίας υπολογίζεται ως εξής:  

(3 Κέντρα Συμβουλευτικής * 50 άτομα ανά έτος ανά δομή * 8 έτη) + (1 Ξενώνας Φιλοξενίας * 
15 άτομα ανά έτος ανά δομή * 8 έτη) = 1.320 άτομα ή 1.300 άτομα. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών:  

Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε στοιχεία υλοποίησης προηγούμενων ετών.  

Η στοχοθεσία έχει γίνει με την υπόθεση ότι η εξέλιξη του COVID-19  δεν θα επηρεάσει την 
υλοποίηση των δράσεων. Λοιπές παραδοχές αναλύονται στην τεκμηρίωση της στοχοθεσίας. 

Εντός του 2024 θα επανεξεταστεί η λειτουργία και συγχρηματοδότηση των κοινωνικών δομών, 
υπό το πρίσμα ενός σχεδίου βιωσιμότητας για τη σταδιακή έξοδο από τη συγχρηματοδότηση 
από το ΕΚΤ+. Αλλαγές που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία θα αποτυπωθούν στην 
Ενδιάμεση Αναθεώρηση του Προγράμματος το 2025. 
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Κατηγορία Δράσης: 4B.11.04 Ενίσχυση δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε τοπικό 
επίπεδο 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση ενισχύει τις δομές φροντίδας ηλικιωμένων, ΑμεΑ, παιδιών και εφήβων. Η 
συγχρηματοδότηση των δομών αυτών εστιάζει και στοχεύει στην εξυπηρέτηση των 
ωφελούμενων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και συνάδει με τις πολιτικές 
αποϊδρυματοποίησης και της ενεργού διαβίωσης στην κοινότητα. Περιλαμβάνονται δομές 
ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ, αλλά και ΣΥΔ ΑμεΑ και ΣΗΔ εφήβων, οι οποίες, όμως, δεν δεικτοποιούνται 
στην παρούσα φάση.  

Η συγχρηματοδότηση των δομών εστιάζει και στοχεύει στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των 
ωφελούμενων, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και συνάδει με τις πολιτικές της 
αποϊδρυματοποίησης, της ενεργού διαβίωσης στη κοινότητα, αλλά και της πολιτικής για την 
μακροχρόνια φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας. Το 2024, η συγχρηματοδότηση των δομών 
(ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ) θα επανεξεταστεί υπό το πρίσμα ενός σχεδίου βιωσιμότητας για τη σταδιακή 
έξοδο από τη συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+  παράλληλα με ένα σχέδιο περαιτέρω επέκτασης 
των υπηρεσιών σε άλλες κοινότητες. Αλλαγές που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω 
διαδικασία θα αποτυπωθούν στην Ενδιάμεση Αναθεώρηση του Προγράμματος το 2025. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

159 Μέτρα για την αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών φροντίδας που βασίζονται στην 
οικογένεια και την τοπική κοινότητα 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 12.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 10.200.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης:  

Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδαςκαι διαβίωσης σε ηλικιωμένους, ΑμεΑ και έφηβους. 
Επιδίωξη των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου ασφαλείας για όλους και 
ειδικότερα τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO796 Αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται  

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στα στοιχεία υλοποίησης των αντίστοιχων Δράσεων 
από το ΕΠ ΔΜ 2014-2020, σύμφωνα με τα οποία χρηματοδοτήθηκαν 7 ΚΗΦΗ και 2 ΚΔΗΦ ΑμεΑ. 
Συνεπώς, ως τιμή στόχος ορίζεται η χρηματοδότηση 9 Δομών και τη νέα ΠΠ 2021-2027. 

Όσον αφορά στο ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 9 Δομές, δεδομένου ότι θα συνεχιστεί 
η χρηματοδότηση της λειτουργίας των υφιστάμενων Δομών. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR796 Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών  
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Η τιμή βάσης υπολογίστηκε σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΔΜ 2014-2020 και 
συνυπολογίζοντας μόνο τα έτη 2016-2021, ως εξής: 

i) ΚΗΦΗ: Από τη λειτουργία των 7 δομών για 6 έτη (2016-2021) ωφελήθηκαν συνολικά 407 
άτομα (10 άτομα/έτος/δομή). 

ii) ΚΔΗΦ: Από τη λειτουργία των 2 δομών για 5 έτη (2017-2021) ωφελήθηκαν συνολικά 50 
άτομα (5 άτομα/έτος/δομή). 

Επομένως, ως τιμή βάσης ορίζεται το άθροισμα των ωφελούμενων των Δομών 407+ 50 = 457 
άτομα και ως έτος αναφοράς το 2021. 

Η τιμή στόχος υπολογίστηκε σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΔΜ 2014-2020 για 
τα έτη 2016-2021, ως εξής: 

i) ΚΗΦΗ: Από τη λειτουργία των 7 δομών για 6 έτη (2016-2021) ωφελήθηκαν συνολικά 407 
άτομα (10 άτομα/έτος/δομή). 

ii) ΚΔΗΦ: Από τη λειτουργία των 2 δομών για 5 έτη (2017-2021) ωφελήθηκαν συνολικά 50 
άτομα (5 άτομα/έτος/δομή). 

Επομένως, από το σύνολο λειτουργίας των δομών για 7 έτη εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν (10 
άτομα ανά έτος ανά δομή * 7 έτη * 7 δομές) + (5 άτομα ανά έτος ανά δομή *7 έτη* 2 δομές) = 
560 άτομα. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε στοιχεία υλοποίησης προηγούμενων ετών.  

Η στοχοθεσία έχει γίνει με την υπόθεση ότι η εξέλιξη του COVID-19 δε θα επηρεάσει την 
υλοποίηση των δράσεων. 

Εντός του 2024 θα επανεξεταστεί η λειτουργία και συγχρηματοδότηση των κοινωνικών δομών, 
υπό το πρίσμα ενός σχεδίου βιωσιμότητας για τη σταδιακή έξοδο από τη συγχρηματοδότηση 
από το ΕΚΤ+. Αλλαγές που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία θα αποτυπωθούν στην 
Ενδιάμεση Αναθεώρηση του Προγράμματος το 2025. 

 

Κατηγορία Δράσης: 4B.11.05 Ενίσχυση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση ενισχύει τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας και συγκεκριμένα ΤΟΜΥ και ΚΟΜΥ. 

Σχετικά με την απαιτούμενη ΔΔ για τα ΤΟΜΥ, σύμφωνα με στοιχεία τής ΕΔ Υγείας, ισχύει ότι, 

Ετήσιο κόστος ανά ΤΟΜΥ: 120.000€. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥΣΕΚΤ ρηματοδότηση 
ανέρχεται σε 50%. Επομένως 120.000*0,5=60.000€ Κοινοτική Συνδρομή και 70.000€ (= 
60.000*100/85) θα είναι η Δημόσια Δαπάνη. 

• για τα υφιστάμενα 3 ΤΟΜΥ που θα χρηματοδοτηθούν έως και 31.12.2024 υπολογίζεται ότι 
απαιτούνται: 3 δομές * 70.000 € = 210.000 €, 
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• για τα 2 νέα ΤΟΜΥ που θα χρηματοδοτηθούν με πρόβλεψη 5ετίας υπολογίζεται ότι 
απαιτούνται: 2 δομές * 70.000€ * 5 έτη = 700.000 €. 

Συνεπώς, για το σύνολο των δομών ΤΟΜΥ, το ύψος τής συνολικής ΔΔ θα ανέλθει σε 210.000€ 
+ 700.000 € = 910.000€. 

Για τις Κινητές Ομάδες Υγείας, δεδομένου ότι απευθύνονται σε πληθυσμούς, οι οποίοι λόγω 
απομόνωσης ή/και άλλων συνθηκών καθημερινής διαβίωσης, αποτελούν εξ ορισμού ευάλωτες 
ομάδες, το ποσοστό κοινοτικής συνδρομής της δράσης είναι αυτό της Προτεραιότητας 5 του 
Προγράμματος και δεν υπόκειται σε μείωση. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

160 Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (εξαιρουμένων των υποδομών) 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 4.700.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 3.995.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης:  

Ενδυνάμωση των επαγγελματιών, δομών και ανάπτυξη υπηρεσιών του συστήματος ΠΦΥ με την 
βελτίωσηπρόσβασης σε οικογενειακό ιατρό, τις δράσεις στην κοινότητα, την υγεία στην 
εργασία, τη συνεργασία με κοινωνικές δομές και με διεπιστημονικές ομάδες (ΤΟΜΥ και ΚΟΜΥ). 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών εκροών 

PSO801 Αριθμός συνεχιζόμενων δομών υγείας που υποστηρίζονται 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου για  τα ΤΟΜΥ, έχει ως εξής: 

Ο υπολογισμός βασίζεται στις κατευθύνσεις τής ΕΥΣΕΚΤ, σύμφωνα με τις οποίες συνεχίζεται η 
συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ όλων των υφιστάμενων ΤΟΜΥ της ΠΔΜ έως και 31.12.2024. 
Συνεπώς, η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται σε 3 δομές ΤΟΜΥ των οποίων η 
χρηματοδότηση θα συνεχιστεί μέχρι το 2024. Δεν χρηματοδοτήθηκαν δομές ΚΟΜΥ κατά την ΠΠ 
2014-2020. 

Σύμφωνα με τους πιο πάνω υπολογισμούς και όσον αφορά στο ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι 
θα είναι 3 δομές. 

PSO806 Αριθμός νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου για τις νέες δομές ΤΟΜΥ και ΚΟΜΥ έχει ως εξής: 

Α. Όσον αφορά στα ΤΟΜΥ, ο υπολογισμός βασίζεται στις κατευθύνσεις τής ΕΥΣΕΚΤ, σύμφωνα 
με τις οποίες προβλέπεται ότι η συγχρηματοδότηση νέων ΤΟΜΥ θα διαρκέσει έως 5 έτη. 
Δεδομένου ότι προβλέπεται η λειτουργία 2 νέων ΤΟΜΥ στην ΠΔΜ, η τιμή στόχου για το 2029 
υπολογίζεται σε 2 δομές ΤΟΜΥ. 
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Β. Όσον αφορά στα ΚΟΜΥ, ο υπολογισμός βασίζεται στις κατευθύνσεις τής ΕΥΣΕΚΤ, σύμφωνα 
με τις οποίες προβλέπεται η λειτουργία 5 νέων ΚΟΜΥ στην ΠΔΜ. Συνεπώς, η τιμή στόχου για 
το 2029 υπολογίζεται σε 5 δομές ΚΟΜΥ. 

Επομένως, η τιμή στόχου του Δείκτη PSO806 για το 2029 υπολογίζεται σε 7 δομές/φορείς. 

Σύμφωνα με τους πιο πάνω υπολογισμούς και όσον αφορά στο ορόσημο 2024, θα είναι 0 
δομές/φορείς, βάσει τού ΔΤΔ. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR801 Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων δομών υγείας 

Βάσει στοιχείων υλοποίησης του ΕΠ ΔΜ 2014-2020 για τα 3 ΤΟΜΥ και για την 3ετία 2019-2021, 
υπολογίζεται ότι 31.200 άτομα /3 δομές /3 έτη =5.200 άτομα / δομή / έτος.  

Για τα 3 υφιστάμενα ΤΟΜΥ, η τιμή βάσης υπολογίζεται σε 3 δομές * 5.200 άτομα ανά δομή ανά 
έτος * 1 έτος = 15.600 άτομα. 

Με αναμενόμενη αύξηση 10% των ωφελούμενων, η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται σε 
5.200 * 1,1 = 5.720 ή 5.700 άτομα ανά δομή ανά έτος. Για 3ετή χρηματοδότηση υπολογίζεται 
ότι η τιμή στόχου θα ανέλθει σε 5.700 * 3 =  17.100 άτομα. 

PSR806 Αριθμός επωφελουμένων των νέων δομών /φορέων υγείας 

Η τιμή βάσης ισούται με 0 για το 2021, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης για 
παρόμοιες δράσεις 

Όσον αφορά στην τιμή στόχου για το 2029, δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί στην παρούσα 
φάση, καθώς δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα με βάση τα οποία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε 
σχετικά ασφαλής εκτίμηση του αριθμού των ωφελουμένων από τις νέες δομές. Η τιμή στόχου 
για τον αριθμό ωφελουμένων σε όλες τις νέες δομές υγείας θα συμπληρωθεί στην αναθεώρηση 
των προγραμμάτων, αφού έχουν συμφωνηθεί με την Επιτελική Υγείας οι παραδοχές εκτίμησης 
τιμών και μέτρησης του δείκτη για κάθε είδος δομών. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Για την εκτίμηση των τιμών των ορόσημων και των στόχων ελήφθησαν υπόψη αφενός η 
συνέχιση όλων των δομών υγείας της Περιόδου 2014-2020 και αφετέρου, η πορεία υλοποίησής 
τους. Δεδομένης της προγενέστερης εμπειρίας, εκτιμάται ότι, για τα ΤΟΜΥ δε θα προκύψουν 
σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι θα λειτουργήσουν αρνητικά στην επίτευξη των δεικτών.  

Κατηγορία Δράσης: 4Β.11.06 Ενίσχυση υπηρεσιών δημόσιας υγείας 

Δεν δεικτοποιείται στην παρούσα φάση. 

Κατηγορία Δράσης: 4B.11.07 Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχικής υγείας[gt3] 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση ενισχύει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας (Μονάδες Ψυχικής υγείας για Παιδιά και 
Εφήβους, Μονάδες Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων), την προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των 



Π-ΔΜ 2021-2027 Μεθοδολογικό Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης 

 

Π-ΔΜ 21-27 Μεθοδολ ΠλΕπιδ (1.2).docx  150/279 

 

Ηλικιωμένων και Πρόληψη της Άνοιας & ALZHEIMER'S και την ψύχωση. Οι νέες δράσεις 
Ψυχικής Υγείας δύναται να χρηματοδοτηθούν για χρονικό διάστημα έως 3 έτη. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

160 Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (εξαιρουμένων των υποδομών) 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 3.500.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 2.975.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης:  

Ενδυνάμωση των επαγγελματιών και ανάπτυξη του κοινοτικού δικτύου υπηρεσιών στην 
ψυχική υγεία, με έμφαση την έγκαιρη παρέμβαση στις νεότερες ηλικίες για πρόληψη του 
ιδρυματισμού και μέριμνα για κάλυψη αναγκών του ταχέως γηράσκοντος πληθυσμού, της 
Ελλάδας. Κύρια επιδίωξη η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ανθρωποκεντρικού, ποιοτικού 
δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας με πρόσβαση σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών εκροών 

PSO806 Αριθμός νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται 

Ο υπολογισμός τής τιμής στόχου βασίζεται στις κατευθύνσεις τής ΕΥΣΕΚΤ και της ΕΔ Υγείας, 
σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται η λειτουργία 4 νέων Δομών Ψυχικής Υγείας στην ΠΔΜ. 
Συνεπώς, η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται σε 4 δομές. 

Όσον αφορά στο ορόσημο 2024, θα είναι 4 δομές/φορείς, καθώς εκτιμάται ως επαρκές το 
χρονικό διάστημα για την έναρξη λειτουργίας όλων των νέων δομών. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR806 Αριθμός επωφελουμένων των νέων δομών /φορέων υγείας 

Όσον αφορά στην τιμή στόχου για τις νέες δομές ψυχικής υγείας για το 2029, αυτή δεν είναι 
δυνατό να υπολογιστεί σε αυτή τη φάση, καθώς δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα με βάση τα 
οποία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε σχετικά ασφαλής εκτίμηση του αριθμού των 
ωφελούμενων. Η τιμή στόχου για τον αριθμό ωφελουμένων σε όλες τις νέες δομές υγείας θα 
συμπληρωθεί στην αναθεώρηση των προγραμμάτων, αφού έχουν συμφωνηθεί με την 
Επιτελική Υγείας οι παραδοχές εκτίμησης τιμών και μέτρησης του δείκτη για κάθε είδος δομών. 

Ομοίως, η τιμή βάσης ισούται με 0 άτομα για έτος βάσης το 2021, καθώς δεν υπάρχουν 
στοιχεία υλοποίησης για παρόμοιες δράσεις, βάσει ΔΤΔ. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Για την εκτίμηση των τιμών των ορόσημων και των στόχων ελήφθησαν υπόψη αφενός η 
συνέχιση όλων των δομών υγείας της Περιόδου 2014-2020 και αφετέρου, η πορεία υλοποίησής 
τους. Δεδομένης της προγενέστερης εμπειρίας, εκτιμάται ότι δεν θα προκύψουν σημαντικοί 
παράγοντες οι οποίοι θα λειτουργήσουν αρνητικά στην επίτευξη των δεικτών. 
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Κατηγορία Δράσης: 4B.11.08 Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση ενισχύει τις δομές για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, Παρεμβάσεις πρόληψης των 
εξαρτήσεων από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές και δράσεις 
κοινωνικής ένταξης εξαρτημένων, απεξαρτημένων ατόμων (Μονάδες Απεξάρτησης- Μονάδες 
για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα-Μονάδες για Γονεϊκή στήριξη και προστασία 
εξαρτημένων, Παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες 
εξαρτητικές συμπεριφορές, Δράσεις κοινωνικής ένταξης εξαρτημένων, απεξαρτημένων 
ατόμων). 

Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενες/συνεχιζόμενες δομές θα χρηματοδοτηθούν έως το 2024, ενώ 
οι νέες δομές δύναται να χρηματοδοτηθούν για διάστημα έως 5 έτη. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

160 Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (εξαιρουμένων των υποδομών) 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 2.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 1.700.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης:  

Κινητές Μονάδες - Κέντρα Ημέρας για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, Μονάδες 
Απεξάρτησης- Μονάδες για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα-Μονάδες για Γονεϊκή 
στήριξη και προστασία εξαρτημένων, με στόχους την πρόληψη, θεραπεία και επανένταξη, την 
υποστήριξη των οικογενειών, την ευαισθητοποίηση γενικού κοινού και ευάλωτων ομάδων, η 
εκπαίδευση εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας για έγκαιρη διάγνωση κ.α. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών εκροών 

PSO801 Αριθμός συνεχιζόμενων δομών υγείας που υποστηρίζονται  

Ο υπολογισμός τής τιμής στόχου βασίζεται στις οδηγίες τής ΕΥΣΕΚΤ σύμφωνα με τις οποίες, η 
ενίσχυση των 3 υφιστάμενων δομών θα συνεχιστεί έως τον 12/2024. Επομένως, ο στόχος για 
το 2029 διαμορφώνεται σε 3 υφιστάμενες δομές (σύμφωνα με στοιχεία τής ΕΔ Υγείας). 

Όσον αφορά στο ορόσημο 2024, θα είναι 3 Δομές, καθώς θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση της 
λειτουργίας των 3 υφιστάμενων δομών. 

PSO806 Αριθμός νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται 

Ο υπολογισμός τής τιμής στόχου βασίζεται στην εκτίμηση ότι, εκτός από τις 3 υφιστάμενες 
Δομές, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επιτρέπει την ενίσχυση 3 ακόμα Δομών και επομένως ο 
στόχος για το 2029 διαμορφώνεται σε 3 νέες Δομές (σύμφωνα με στοιχεία τής ΕΔ Υγείας).  

Όσον αφορά στο ορόσημο 2024, θα είναι 0 Δομές. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR801 Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων δομών υγείας  
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Η τιμή βάσης υπολογίζεται βάσει των στοιχείων τού ΕΠ ΔΜ 2014-2020, από τη χρηματοδότηση 
2 δομών για το χρονικό διάστημα 2020-2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά  , για συνολικό 
αριθμό ωφελούμενων 400 άτομα υπολογίζονται 400 άτομα/3 έτη/2 δομές = 67 ή 70 
άτομα/δομή/έτος. Επομένως, ως τιμή βάσης για το 2021 λογίζεται 2 δομές * 1 έτος * 70 άτομα 
= 140 άτομα. 

Με τις ίδιες παραδοχές, για τον υπολογισμό της τιμής στόχου και με εκτιμώμενη αύξηση των 
ωφελούμενων κατά 5%, εκτιμάται ότι η τιμή στόχου θα ανέλθει σε 2 δομές * 1 έτος * 70 άτομα 
* 1,05 = 147 ή 150 άτομα. 

PSR806 Αριθμός επωφελουμένων των νέων δομών /φορέων υγείας 

Όσον αφορά στην τιμή στόχου για τις νέες δομές ψυχικής υγείας για το 2029, αυτή δεν είναι 
δυνατό να υπολογιστεί σε αυτή τη φάση, καθώς δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα με βάση τα 
οποία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε σχετικά ασφαλής εκτίμηση του αριθμού των 
ωφελούμενων. Η τιμή στόχου για τον αριθμό ωφελουμένων σε όλες τις νέες δομές υγείας θα 
συμπληρωθεί στην αναθεώρηση των προγραμμάτων, αφού έχουν συμφωνηθεί με την 
Επιτελική Υγείας οι παραδοχές εκτίμησης τιμών και μέτρησης του δείκτη για κάθε είδος δομών. 

Ομοίως, η τιμή βάσης ισούται με 0 άτομα για έτος βάσης το 2021, καθώς δεν υπάρχουν 
στοιχεία υλοποίησης για παρόμοιες δράσεις, βάσει ΔΤΔ. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Το αρχικό στάδιο υλοποίησης των Δομών εξαρτήσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΔΜ 
2014-2020, έχει ως αποτέλεσμα τη μη ύπαρξη δεδομένων της έως τώρα υλοποίησης των 
Δράσεων. Οι τιμές θα υπολογιστούν κατά την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος. 

 

Κατηγορία Δράσης: 4Β.11.09 Υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδα (LTC) 

Δεν δεικτοποιείται στην παρούσα φάση. 

 

Κατηγορία Δράσης: 4Β.11.10 Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού 
ατόμων που χρήζουν ειδικής φροντίδας 

Δεν δεικτοποιείται στην παρούσα φάση. Στην αναθεώρηση των περιφερειακών, όταν θα 
υπάρχουν διαθέσιμα data, θα συμπεριληφθούν και δείκτες για την δράση του προσωπικού 
βοηθού. 

 

Κατηγορία Δράσης: 4Β.11.11 Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών 

Δεν δεικτοποιείται στην παρούσα φάση. 
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2.5.8. Ειδικός Στόχος 4B.12. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών 

2.5.8.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 4B.12.01 Δράσεις αντιμετώπισης του κινδύνου αποκλεισμού παιδιών και 
εφήβων σε υποβαθμισμένες / απομακρυσμένες περιοχές 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Πρόκειται για νέα δράση η οποία αφορά ιδιαίτερα ευάλωτους εφήβους και νέους με πολλαπλά 
μειονεκτήματα, οι οποίοι ενδέχεται να υφίστανται μια μακρόχρονη αποσύνδεση από τον 
κοινωνικό ιστό με στόχο την κοινωνική τους ένταξη και την προετοιμασία τους για την αγορά 
εργασίας.  

Η δράση ευθυγραμμίζεται με τη γενική στρατηγική που προσδιορίζεται στο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την Εγγύηση για τα Παιδιά, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του εθνικού 
στόχου που έχει τεθεί για την μείωση της παιδικής φτώχειας ως το 2030. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

163 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 1.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 850.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης:  

Υποστήριξη των παιδιών οικογενειών σε φτώχεια ή κίνδυνο φτώχειας, τόσο σε ψυχολογικό και 
μαθησιακό όσο και υλικοτεχνικό επίπεδο. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών εκροών 

PSO797 Αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το Παιδί» 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στην ενδεικτική κοστολόγηση της ΕΥΣΕΚΤ, σύμφωνα 
με την οποία απαιτούνται 195.510€ για ομάδα 20 ατόμων για 3 έτη. Δεδομένου ότι η διαθέσιμη 
χρηματοδότηση από το ΕΠ-ΔΜ 2021-2027 για τα έτη 2026 και μετά ανέρχεται σε 1.000.000€, 
υπάρχει η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν 5 Φορείς. 

Όσον αφορά το ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 1 Φορέας, με την παραδοχή ότι ο χρόνος 
που απαιτείται για τις διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης, ένταξης, καθώς και η ετοιμότητα 
των Φορέων που έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τέτοιου είδους Δράσεις, θα επιτρέψουν 
την χρηματοδότηση ενός μόνο Φορέα έως το 2024. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR797 Αριθμός ωφελούμενων παιδιών από δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το 
παιδί» 
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Η τιμή βάσης είναι 0 με έτος βάσης το 2021, καθώς δεν έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις 
στην ΠΔΜ το 2014-2020. 

Η τιμή στόχος υπολογίστηκε βάσει της ενδεικτικής κοστολόγησης της ΕΥΣΕΚΤ, σύμφωνα με την 
οποία απαιτούνται 195.510€ για ομάδα 20 ατόμων για 3 έτη. Δεδομένου ότι η διαθέσιμη 
χρηματοδότηση από το ΕΠ ΔΜ 2021-2027 για τα έτη 2026 και μετά ανέρχεται σε 1.000.000€, ο 
αριθμός των φορέων ανέρχεται σε 5 και ο αριθμός ωφελούμενων παιδιών θα ανέλθει σε 5*20 
= 100 άτομα.  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Η στοχοθεσία έχει γίνει βάσει της ενδεικτικής κοστολόγησης της ΕΥΣΕΚΤ και την υπόθεση ότι η 
εξέλιξη του COVID-19  δεν θα επηρεάσει την υλοποίηση των δράσεων. 

Κατηγορία Δράσης: 4B.12.02 Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση 
της παιδικής φτώχειας 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Πρόκειται για τοπικά σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας με στόχο 
εξατομικευμένες παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς πολιτικής (υγεία, εκπαίδευση, προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα, στέγαση, διατροφή). Πρόκειται για νέα δράση η οποία αφορά στην 
υλοποίηση ολοκληρωμένων εξατομικευμένων παρεμβάσεων στο σύνολο των τομέων πολιτικής 
της Εγγύησης για το Παιδί (υγεία, εκπαίδευση, προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, στέγαση, 
διατροφή) και δύναται να αφορά παιδιά από μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού ή/και με 
συνθήκες φτώχειας ή σε οικογενειακά περιβάλλοντα με γονικά προβλήματα (πρώην 
φυλακισμένοι, άνεργοι γονείς η γονείς ΑμεΑ που χρήζουν υποστήριξης, κ.α.). 

Οι δράσεις σε επίπεδο Περιφέρειας ευθυγραμμίζονται με τη γενική στρατηγική που 
προσδιορίζεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εγγύηση για τα Παιδιά, προκειμένου να 
συμβάλει στην επίτευξη του εθνικού στόχου που έχει τεθεί για την μείωση της παιδικής 
φτώχειας ως το 2030. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

163 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 1.200.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 1.020.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης:  

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών εκροών 

PSO797 Αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το Παιδί» 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στην ενδεικτική κοστολόγηση της ΕΥΣΕΚΤ, σύμφωνα 
με την οποία απαιτούνται 400.000 € για 3 έτη για 50 οικογένειες – 125 παιδιά. Δεδομένου ότι 
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η διαθέσιμη χρηματοδότηση από το ΕΠ ΔΜ 2021-2027 ανέρχεται σε 1.200.00€, υπάρχει η 
δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί 1 Φορέας περιφερειακής εμβέλειας για 3 έτη. 

Όσον αφορά το ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι 0, με την παραδοχή ότι ο χρόνος που 
απαιτείται για τις διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης, ένταξης, καθώς και η ετοιμότητα των 
Φορέων που έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τέτοιου είδους Δράσεις δε θα επιτρέψουν 
την υλοποίηση της Δράσης έως το 2024. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR797 Αριθμός ωφελούμενων παιδιών από δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το 
παιδί» 

Η τιμή βάσης είναι 0 με έτος βάσης το 2021, καθώς δεν έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις 
στην ΠΔΜ το 2014-2020. 

Η τιμή στόχος υπολογίστηκε βάσει της ενδεικτικής κοστολόγησης της ΕΥΣΕΚΤ, σύμφωνα με την 
οποία απαιτούνται 400.000€ για 3 έτη για 50 οικογένειες – 125 παιδιά. Δεδομένου ότι η 
διαθέσιμη χρηματοδότηση από το ΕΠ ΔΜ 2021-2027 ανέρχεται σε 1.200.000€, η τιμή στόχου 
εκτιμάται σε 1.200.000€ / 400.000 * 125 άτομα = 375 άτομα. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Η στοχοθεσία έχει γίνει βάσει της ενδεικτικής κοστολόγησης της ΕΥΣΕΚΤ και την υπόθεση ότι η 
εξέλιξη του COVID-19  δεν θα επηρεάσει την υλοποίηση των δράσεων. 

 

Κατηγορία Δράσης: 4Β.12.03 Δράσεις στεγαστικής συνδρομής για άτομα και οικογένειες 
που βρίσκονται σε αστεγία ή κίνδυνο αστεγίας 

Δεν δεικτοποιείται στην παρούσα φάση. 
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2.6. Προτεραιότητα 5. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και 
της υπαίθρου (ΕΤΠΑ) 

2.6.1. Ειδικός Στόχος 5.01.  Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της 
φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές 
περιοχές 

2.6.1.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: Επιχειρησιακά Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει στοχευμένες επενδύσεις για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στις αστικές 
περιοχές της Περιφέρειας.   

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

 

17 
Λύσεις διακυβέρνησης ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές, που συμμορφώνονται με 
τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή ενεργειακής απόδοσης 

45 
Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, 
επιδεικτικά έργα και υποστηρικτικά μέτρα σε συμμόρφωση προς τα κριτήρια ενεργειακής 
απόδοσης 

67 
Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, επανάχρησης, 
ανακύκλωσης 

81 Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές 

90 Άλλες νέες ή αναβαθμισμένες εθνικές και περιφερειακές οδοί και οδοί τοπικής πρόσβασης 

165 
Προστασία, ανάπτυξη και προβολή των δημόσιων τουριστικών περιουσιακών στοιχείων και 
υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού 

166 
Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών 
υπηρεσιών 

168 Φυσική αναγέννηση και ασφάλεια δημόσιων χώρων 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 40.578.903 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 34.492.067 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Οι εκροές και τα αποτελέσματα θα καθοριστούν από τις Ολοκληρωμένες Στρατηγικές. 
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
εκτιμάται σε 5 χρηματοδοτικές συνεισφορές σε χωρικές στρατηγικές ΒΑΑ.  

Η τιμή για το ορόσημο2024 είναι 0 στρατηγικές παρεμβάσεις, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται 
η ολοκλήρωση των εκροών τουλάχιστον ενός υποστηριζόμενου έργου στο πλαίσιο χωρικής 
στρατηγικής έως το 2024.   

 

RCO74Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη 
χωρική ανάπτυξη 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
εκτιμάται σε 42.000 άτομα. 

Εκτιμάται σύμφωνα με στοιχεία ΒΑΑ της ΠΠ 2014-2020, για Γρεβενά 7.200 άτομα, για  Καστοριά 
9.434 άτομα, για Κοζάνη 6.031 άτομα, για Πτολεμαΐδα 5.140 άτομα και για Φλώρινα 10.000 
άτομα = 37.805 άτομα.Με εκτιμώμενη αύξηση του πληθυσμού των περιοχών παρέμβασης 
λόγω επικαιροποίησης / αναθεώρησης ΒΑΑ 10%, η τιμή στόχου ανέρχεται σε: 37.805 άτομα 
*1,1 = 41.586 άτομα ή 42.000 άτομα. 

Το ορόσημο είναι 0, δεδομένου ότι αφορούν νέες παρεμβάσεις ή αναπροσαρμογή 
υφιστάμενων στρατηγικών ΒΑΑ, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί.  

RCO19 Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση 

Ο υπολογισμός βασίζεται στην χρήση μοναδιαίου κόστους που έχει προσδιοριστεί από την 
Επιτελική Δομή στα 380€ / m2 και το οποίο αναπροσαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρεμβάσεις στην ΠΔΜ στο πλαίσιο του ΠΕΠ 2014-2020 στα 430 € / m2. 

Επομένως, βάσει του προϋπολογισμού, η τιμή στόχου2029 είναι:  5.000.000 / 430 =11.628ή 
11.500 τετραγωνικά μέτρα. 

Όσον αφορά στο ορόσημο2024, εκτιμάται ότι σύμφωνα με την ωριμότητα των σχεδιαζόμενων 
έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων υποδομών μπορεί να υλοποιηθεί ποσοστό περίπου 
20% του στόχου 2029, δηλαδή: 11.500 * 20% = 2.300τετραγωνικά μέτρα. 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης  

Η τιμή βάσης είναι 40συμμετέχοντες φορείς για έτος βάσης το 2021. Εκτιμάται σύμφωνα με 
τον αριθμό φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό των Επιχ. Σχεδίων ΒΑΑ της ΠΠ 2014-2020.  

Τιμή βάσης = 5 ΒΑΑ * 8 φορείς = 40 συμμετέχοντες.  

Η τιμή στόχου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φορέων που συμμετείχαν στο 
σχεδιασμό των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της ΠΠ 2014-2020 με μία 
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προσαύξηση κατά 2 φορείς ανά Επιχ. Σχέδιο (10 συμμετέχοντες φορείς ανά ΒΑΑ). Συνεπώς η 
τιμή στόχος2029 ορίζεται σε:  5 * 10  = 50συμμετέχοντες φορείς. 

 

RCR26 Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, δημόσια 
κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα) 

Για τον υπολογισμό του δείκτη σύμφωνα με τις υποδείξεις τις ΕΥΣΣΑ λαμβάνεται η μέση τιμή 
των ΠΕΑ που εκδόθηκαν σε Δημόσια Κτήρια κατά το γ’ τρίμηνο του 2021 (590 kWh/τ.μ.).  

Η τιμή βάσης προκύπτει από το γινόμενο της μέσης κατανάλωσης επί της επιφάνειας των 
κτιρίων που θα αναβαθμιστούν και είναι 11.500 τ.μ Χ 590 kWh/τ.μ. = 6.785.000 kWh ή 6.785 
MWh.   

Η τιμή στόχος προκύπτει από τη μείωση κατά 40% της κατανάλωσης στα κτήρια και ισούται με 
6.785 * 60% = 4.071 ή 4.000MWh.  

RCR29  Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου  

Οι τιμές του δείκτη υπολογίζονται άμεσα από τις τιμές του RCR26. Ο συντελεστής εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου που χρησιμοποιείται είναι 0,501 tCO2 eq/MWh, σύμφωνα με 
στοιχεία της Εθνικής Απογραφής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ), Απρίλιος 2021 για 
τα κτίρια του δημόσιου/τριτογενούς τομέα. 

Συνεπώς η τιμή βάσης είναι 6.785 * 0,501 = 3.399 ή 3.400 τόνοι ισοδύναμου CO2/έτος. 

Η τιμή στόχος είναι 4.000 * 0,501 = 2.004 ή 2.000 τόνοι ισοδύναμου CO2/έτος.  

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την ετοιμότητα των 
φορέων διαχείρισης των στρατηγικών ΒΑΑ για να εξειδικεύσουν και να υλοποιήσουν τα 
Επιχειρησιακά Σχέδια. Έχει προβλεφθεί η υποστήριξη των αστικών αρχών στο πλαίσιο της 
τεχνικής βοήθειας του προγράμματος. 

Για τις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται 
να επηρεαστεί από την διαδικασία ωρίμανσης έργων καθώς και κατά το στάδιο της προκήρυξης 
ως το στάδιο τελικής  επιλογής αναδόχου, ή από προβλήματα αδυναμιών αναδόχων 
(πτωχεύσεις, έλλειψη ρευστότητας κ.α.)  Επισημαίνεται ότι ο χρόνος υλοποίησης των έργων 
επηρεάζεται αρκετά από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις (ειδικά σε κτίρια εκπαίδευσης, 
διοίκησης κλπ) οι εργασίες πρέπει να υλοποιούνται εν λειτουργία ή/και να διακόπτονται κατά 
χρονικά διαστήματα. Η πρακτική αυτή αυξάνει σημαντικά τον χρόνο υλοποίησης των έργων. 
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2.6.2. Ειδικός Στόχος 5.02.  Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, 
της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές 
πλην των αστικών 

2.6.2.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: Επιχειρησιακά Σχέδια Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ) 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει στοχευμένες επενδύσεις για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στις 
περιοχές υπαίθρου της Περιφέρειας.  

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

45 
Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, 
επιδεικτικά έργα και υποστηρικτικά μέτρα σε συμμόρφωση προς τα κριτήρια ενεργειακής 
απόδοσης 

62 
Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές 
αποθήκευσης και διανομής, μέτρα αποδοτικότητας, παροχή πόσιμου νερού) 

65 Συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων 

67 
Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, 
επανάχρησης, ανακύκλωσης 

78 Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000 

79 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, 
πράσινες και γαλάζιες υποδομές 

90 Άλλες νέες ή αναβαθμισμένες εθνικές και περιφερειακές οδοί και οδοί τοπικής πρόσβασης 

165 
Προστασία, ανάπτυξη και προβολή των δημόσιων τουριστικών περιουσιακών στοιχείων 
και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού 

166 
Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών 
υπηρεσιών 

167 
Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικοτουρισμού εκτός 
από τις περιοχές Natura 2000 

168 Φυσική αναγέννηση και ασφάλεια δημόσιων χώρων 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 30.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 25.500.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Οι εκροές και τα αποτελέσματα θα καθοριστούν από τις Ολοκληρωμένες Στρατηγικές. 
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Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ 
εκτιμάται σε 2 χρηματοδοτικές συνεισφορές χωρικών στρατηγικών.  

Η τιμή για το ορόσημο2024 είναι 0 στρατηγικές παρεμβάσεις, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται 
η ολοκλήρωση των εκροών τουλάχιστον ενός υποστηριζόμενου έργου στο πλαίσιο χωρικής 
στρατηγικής έως το 2024.  

 

RCO74Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη 
χωρική ανάπτυξη 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
και την αύξηση λόγω της νέας στρατηγικής εκτιμάται σε 110.000 άτομα.  

Σύμφωνα με τον πληθυσμό τής Περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Λιμνών που ανέρχεται σε 88.612 
άτομα,με την προσθήκη του πληθυσμού τής ΟΧΕ τουΓεωπάρκου που εκτιμάται σε 12.000 
άτομα και με εκτιμώμενη αύξηση του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης, λόγω 
επικαιροποίησης / αναθεώρησης ΟΧΕ λιμνών, κατά 10%, η τιμή στόχου διαμορφώνεται σε: 
(88.612 άτομα* 1,1) + 12.000 άτομα = 97.473 άτομα + 12.000 άτομα = 109.473 άτομα ή 110.000 
άτομα. 

Το ορόσημο είναι 0, δεδομένου ότι αφορά αναπροσαρμογή υφιστάμενης στρατηγικής ΟΧΕ, η 
οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. 

RCO19 Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση 

Ο υπολογισμός βασίζεται στην χρήση μοναδιαίου κόστους που έχει προσδιοριστεί από την 
Επιτελική Δομή στα 380€ / m2 και το οποίο αναπροσαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρεμβάσεις στην ΠΔΜ στο πλαίσιο του ΠΕΠ 2014-2020 στα 430 € / m2. 

Επομένως, βάσει του προϋπολογισμού, η τιμή στόχου 2029 είναι:  5.000.000 / 430 = 11.628 ή 
11.500 τετραγωνικά μέτρα. 

Όσον αφορά στο ορόσημο2024, εκτιμάται ότι σύμφωνα με την ωριμότητα των σχεδιαζόμενων 
έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων υποδομών μπορεί να υλοποιηθεί ποσοστό περίπου 
20% του στόχου 2029, δηλαδή: 11.500 * 20% = 2.300τετραγωνικά μέτρα. 

 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης  

Η τιμή βάσης είναι 43συμμετέχοντες φορείς για έτος βάσης το 2021. Εκτιμάται σύμφωνα με 
τον αριθμό φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό του Επιχ. Σχεδίου ΟΧΕ Λιμνών της ΠΠ 
2014-2020.  

Τιμή βάσης = 1 ΟΧΕ * 43= 43 = 43 συμμετέχοντες.  
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Η τιμή στόχου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φορέων που συμμετείχαν στο 
σχεδιασμό της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των 
Λιμνών τής ΠΠ 2014-2020 (43 φορείς), αυξημένο κατά τον εκτιμώμενο αριθμό φορέων που θα 
συμμετέχουν στη νέα ΟΧΕ Γεωπάρκου Γρεβενών-Κοζάνη (επιπλέον 12 φορείς). Συνεπώς η τιμή 
στόχος2029 ορίζεται σε:  43 +12 = 55συμμετέχοντες φορείς. 

 

RCR26 Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, δημόσια 
κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα) 

Για τον υπολογισμό του δείκτη σύμφωνα με τις υποδείξεις τις ΕΥΣΣΑ λαμβάνεται η μέση τιμή 
των ΠΕΑ που εκδόθηκαν σε Δημόσια Κτήρια κατά το γ’ τρίμηνο του 2021 (590 kWh/τ.μ.).  

Η τιμή βάσης προκύπτει από το γινόμενο της μέσης κατανάλωσης επί της επιφάνειας των 
κτιρίων που θα αναβαθμιστούν και είναι 11.500 τ.μ Χ 590 kWh/τ.μ. = 6.785.000 kWh ή 6.785 
MWh.   

Η τιμή στόχος προκύπτει από τη μείωση κατά 40% της κατανάλωσης στα κτήρια και ισούται με 
6.785 * 60% = 4.071 ή 4.000 MWh.  

RCR29  Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου  

Οι τιμές του δείκτη υπολογίζονται άμεσα από τις τιμές του RCR26. Ο συντελεστής εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου που χρησιμοποιείται είναι 0,501 tCO2 eq/MWh, σύμφωνα με 
στοιχεία της Εθνικής Απογραφής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ), Απρίλιος 2021 για 
τα κτίρια του δημόσιου/τριτογενούς τομέα. 

Συνεπώς η τιμή βάσης είναι 6.785 * 0,501 = 3.399  ή 3.400 τόνοι ισοδύναμου CO2/έτος. 

Η τιμή στόχος είναι 4.000 * 0,501 = 2.004 ή 2.000 τόνοι ισοδύναμου CO2/έτος. 

 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την ετοιμότητα του 
φορέα διαχείρισης της στρατηγικής ΟΧΕ για να εξειδικεύσει και να υλοποιήσει το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο. Έχει προβλεφθεί η υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης της στρατηγικής 
ΟΧΕ στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας του προγράμματος. 

Για τις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται 
να επηρεαστεί από την διαδικασία ωρίμανσης έργων καθώς και κατά το στάδιο της προκήρυξης 
ως το στάδιο τελικής  επιλογής αναδόχου, ή από προβλήματα αδυναμιών αναδόχων 
(πτωχεύσεις, έλλειψη ρευστότητας κ.α.)  Επισημαίνεται ότι ο χρόνος υλοποίησης των έργων 
επηρεάζεται αρκετά από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις (ειδικά σε κτίρια εκπαίδευσης, 
διοίκησης και υγείας) οι εργασίες πρέπει να υλοποιούνται εν λειτουργία ή/και να διακόπτονται 
κατά χρονικά διαστήματα. Η πρακτική αυτή αυξάνει σημαντικά τον χρόνο υλοποίησης των 
έργων. 
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2.7. Προτεραιότητα 6. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) 

2.7.1. Ειδικός Στόχος Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) 

2.7.1.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 6.01.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, 
επιθεώρησης 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Προβλέπονται παρεμβάσεις που σχετίζονται με την προετοιμασία, υλοποίηση, 
παρακολούθηση και τον έλεγχο του Προγράμματος.   

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

180 Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 1.100.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 935.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Με τις δράσεις στήριξης της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και του 
ελέγχου των δράσεων του προγράμματος αναμένεται η έγκαιρη προετοιμασία της 
εξειδίκευσης των δράσεων, της απρόσκοπτης υλοποίησης, της παρακολούθησης και του 
ελέγχου των πράξεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση και 
ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO691 Έλεγχοι και επιθεωρήσεις 

Η τιμή στόχου για το 2029 εκτιμάται σύμφωνα με την εμπειρία του προγραμματισμού και 
υλοποίησης ελέγχων των πράξεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και με την 
παραδοχή της υλοποίησης ελέγχων / επιθεωρήσεων σε 20 πράξεις ανά έτος για τα πρώτα 4 έτη 
και σε 65 πράξεις ανά έτος για τα επόμενα 5 έτη. Επομένως: 4 * 20 + 5* 65 = 80 + 325 = 405 ή 
400 έλεγχοι / επιθεωρήσεις.  

Η τιμή για το ορόσημο του 2024 εκτιμάται σε: 3 * 20 = 60 έλεγχοι / επιθεωρήσεις. 

PSO693 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
εκτιμάται σε 70 συμβάσεις.  

Η τιμή για το ορόσημο 2024 εκτιμάται σε 20 συμβάσεις.  

Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών περιλαμβάνεται η εκπόνηση διαφόρων 
στρατηγικών μελετών / εμπειρογνωμοσυνών, εκθέσεων παρακολούθησης, η πραγματοποίηση 
των Επιτροπών Παρακολούθησης και των τεχνικών συναντήσεων εξέτασης της προόδου του 
προγράμματος τόσο με την ΕΕ όσο και με τις Εθνικές Αρχές, κ.α.  
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Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

- 

 

Κατηγορία Δράσης: 6.01.02 Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονταιμελέτεςαξιολόγησης, αποτίμησης των δράσεων και 
του προγράμματος, έρευνες και στατιστικά στοιχεία,  εκπόνηση μελετών και 
εμπειρογνωμοσυνών, κ.α. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

181 Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 800.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 680.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Με τις δράσεις αξιολόγησης και μελετών αναμένεται η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης και 
των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων του προγράμματος προκειμένου να 
εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τυχόν προβλήματα και τις απαιτούμενες ενέργειες 
αντιμετώπισής τους, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων του 
προγράμματος και του σχεδιασμού του επόμενου προγράμματος. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO693 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
εκτιμάται σε 20 συμβάσεις.  

Η τιμή για το ορόσημο2024 εκτιμάται σε 8 συμβάσεις.  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

- 

Κατηγορία Δράσης: 6.01.03 Δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας των φορέων και δικαιούχων 
του προγράμματος 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Ενέργειες κατάρτισης των στελεχών των Δικαιούχων και της Διαχειριστικής Αρχής. Υποστήριξη 
και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής και των 
Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, των φορέων προγραμματισμού και των φορέων εφαρμογής. 
Παρεμβάσεις για την εστιασμένη υποστήριξη δικαιούχων, για την ενίσχυση της διαχειριστικής 
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επάρκειας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες υλοποίησης των έργων που 
αναλαμβάνουν. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

182Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων 
εταίρων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 2.301.164 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 1.955.989 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Με τις δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας των αρχών, των φορέων και των δικαιούχων 
επιδιώκεται η έγκαιρη υποστήριξη των εμπλεκόμενων  με ενέργειες κατάρτισης και υπηρεσίες 
συμβούλων τεχνικής υποστήριξης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαχειριστική ικανότητά τους για 
την έγκαιρη και απρόσκοπτη υλοποίηση και ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO692a Άτομα που εκπαιδεύτηκαν / καταρτίστηκαν στους Δικαιούχους 

Η τιμή στόχου για το 2029, σύμφωνα με την εμπειρία τής Προγραμματικής Περιόδου 2014-
2020, εκτιμάται σε 100άτομα.  

Η τιμή για το ορόσημο2024 εκτιμάται σε 40άτομα.  

Στις ενέργειες κατάρτισης συμπεριλαμβάνονται τα στελέχη των Δικαιούχων,που εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν συμμετέχοντας σε ημερίδες, συνέδρια ή σεμινάρια.. 

PSO692b Άτομα που εκπαιδεύτηκαν / καταρτίστηκαν εκτός Δικαιούχων 

Η τιμή στόχου για το 2029, σύμφωνα με την εμπειρία τής Προγραμματικής Περιόδου 2014-
2020, εκτιμάται σε 40άτομα.  

Η τιμή για το ορόσημο2024 εκτιμάται σε 20άτομα.  

Στις ενέργειες κατάρτισης συμπεριλαμβάνονται τα στελέχη τής Διαχειριστικής Αρχής, που 
εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν συμμετέχοντας σε ημερίδες, συνέδρια ή σεμινάρια. 

PSO694 Δικαιούχοι που υποστηρίζονται  

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
εκτιμάται σε 26δομές.  

Η τιμή για το ορόσημο2024 εκτιμάται σε 12δομές.  

Στις δομές που υποστηρίζονται συμπεριλαμβάνονται οι αρχές για το σχεδιασμό και τη 
διαχείριση των επιχειρησιακών σχεδίων ΒΑΑ και ΟΧΕ, οι εμπλεκόμενοι φορείς καθώς επίσης 
και οι Δικαιούχοι Πράξεων.  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

- 



Π-ΔΜ 2021-2027 Μεθοδολογικό Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης 

 

Π-ΔΜ 21-27 Μεθοδολ ΠλΕπιδ (1.2).docx  165/279 

 

Κατηγορία Δράσης: 6.01.04 Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας του προγράμματος 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης περιλαμβάνει ενέργειες για την ενημέρωση, πληροφόρηση των 
δυνητικών δικαιούχων, των ομάδων στόχων του Προγράμματος και της κοινής γνώμης. 
Ειδικότερα προβλέπεται η εκπόνηση Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης και η υλοποίηση 
ενεργειών επικοινωνίας και προβολής για τις παρεμβάσεις του προγράμματος. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

179 Πληροφόρηση και επικοινωνία 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 1.000.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 850.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Το σύνολο των σχεδιαζόμενων ενεργειών επικοινωνίας και προβολής θα συμβάλλει αφενός 
στην πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων και την κατανόηση των λεπτομερειών 
εφαρμογής του προγράμματος και αφετέρου στην ενημέρωση της κοινής γνώμης και των 
φορέων για τους στόχους και τα αποτελέσματα των δράσεων του προγράμματος και τη 
συνδρομή των διαρθρωτικών ταμείων στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αναπτυξιακής 
πορείας της Περιφέρειας. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO697 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης 

Σύμφωνα και με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 προβλέπεται η 
εκπόνηση ενός επικοινωνιακού σχεδίου δράσης. Επομένως:  

Η τιμή στόχου για το 2029 είναι 1 σχέδιο. 

Η τιμή για το ορόσημο2024 είναι 1 σχέδιο.  

 
PSO696 Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα και με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-
2020 εκτιμάται σε 70 ενέργειεςεπικοινωνίας και προβολής. 

Η τιμή για το ορόσημο2024 εκτιμάται σε 20 ενέργειεςεπικοινωνίας και προβολής.  

Στις ενέργειες επικοινωνίας και προβολής περιλαμβάνονται οι ενημερωτικές εκδηλώσεις στις 
Περιφερειακές Ενότητες και τους Δήμους των εμπλεκόμενων φορέων / δυνητικών δικαιούχων, 
η συμμετοχή σε εκθέσεις τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς εκθέσεις, οι ενέργειες προβολής 
στα ΜΜΕ, κ.α. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

- 
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2.8. Προτεραιότητα 7. Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ+) 

2.8.1. Ειδικός Στόχος Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ+) 

2.8.1.1. Κατηγορίες Δράσεων 

Κατηγορία Δράσης: 7.01.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, 
επιθεώρησης 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Προβλέπονται παρεμβάσεις που σχετίζονται με την προετοιμασία, υλοποίηση, 
παρακολούθηση και τον έλεγχο του Προγράμματος.   

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

180 Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 500.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 425.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Με τις δράσεις στήριξης της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και του 
ελέγχου των δράσεων του προγράμματος αναμένεται η έγκαιρη προετοιμασία της 
εξειδίκευσης των δράσεων, της απρόσκοπτης υλοποίησης, της παρακολούθησης και του 
ελέγχου των πράξεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση και 
ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO691 Έλεγχοι και επιθεωρήσεις 

Η τιμή στόχου για το 2029 εκτιμάται σύμφωνα με την εμπειρία του προγραμματισμού και 
υλοποίησης ελέγχων των πράξεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και με την 
παραδοχή της υλοποίησης ελέγχων / επιθεωρήσεων σε 4 πράξεις ανά έτος για τα πρώτα 4 έτη 
και σε 7 πράξεις ανά έτος για τα επόμενα 5 έτη. Επομένως: 4 χ 4 + 5 χ 7 = 16 + 35 = 51 ή 50 
έλεγχοι / επιθεωρήσεις.  

Η τιμή για το ορόσημο του 2024 εκτιμάται σε: 3 χ 4 = 12 έλεγχοι / επιθεωρήσεις. 

PSO693 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
εκτιμάται σε 5 συμβάσεις.  

Η τιμή για το ορόσημο2024 εκτιμάται σε 2 συμβάσεις.  

Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών περιλαμβάνεται η εκπόνηση διαφόρων 
στρατηγικών μελετών / εμπειρογνωμοσυνών, εκθέσεων παρακολούθησης, η πραγματοποίηση 
των Επιτροπών Παρακολούθησης και των τεχνικών συναντήσεων εξέτασης της προόδου του 
προγράμματος τόσο με την ΕΕ όσο και με τις Εθνικές Αρχές, κ.α.  
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Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

- 

Κατηγορία Δράσης: 7.01.02 Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονταιμελέτεςαξιολόγησης, αποτίμησης των δράσεων και 
του προγράμματος, έρευνες και στατιστικά στοιχεία,  εκπόνηση μελετών και 
εμπειρογνωμοσυνών, κ.α. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

181 Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 300.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 255.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Με τις δράσεις αξιολόγησης και μελετών αναμένεται η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης και 
των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων του προγράμματος προκειμένου να 
εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τυχόν προβλήματα και τις απαιτούμενες ενέργειες 
αντιμετώπισής τους, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων του 
προγράμματος και του σχεδιασμού του επόμενου προγράμματος. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO693 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
εκτιμάται σε 5 συμβάσεις.  

Η τιμή για το ορόσημο2024 εκτιμάται σε 1σύμβαση.  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

- 

Κατηγορία Δράσης: 7.01.03 Δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας των φορέων και δικαιούχων 
του προγράμματος 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Ενέργειες κατάρτισης των στελεχών των Δικαιούχων και της Διαχειριστικής Αρχής. Υποστήριξη 
και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής και των 
Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, των φορέων προγραμματισμού και των φορέων εφαρμογής. 
Παρεμβάσεις για την εστιασμένη υποστήριξη δικαιούχων, για την ενίσχυση της διαχειριστικής 
επάρκειας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες υλοποίησης των έργων που 
αναλαμβάνουν. 
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Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

182Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων 
εταίρων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 915.635€ 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 778.289 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Με τις δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας των αρχών, των φορέων και των δικαιούχων 
επιδιώκεται η έγκαιρη υποστήριξη των εμπλεκόμενων  με ενέργειες κατάρτισης και υπηρεσίες 
συμβούλων τεχνικής υποστήριξης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαχειριστική ικανότητά τους για 
την έγκαιρη και απρόσκοπτη υλοποίηση και ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO692a Άτομα που εκπαιδεύτηκαν / καταρτίστηκαν στους Δικαιούχους 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
εκτιμάται σε 50άτομα.  

Η τιμή για το ορόσημο2024 εκτιμάται σε 20άτομα.  

Στις ενέργειες κατάρτισης συμπεριλαμβάνονται τα στελέχη των Δικαιούχων. 

PSO692b Άτομα που εκπαιδεύτηκαν / καταρτίστηκαν εκτός Δικαιούχων 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
εκτιμάται σε 16άτομα.  

Η τιμή για το ορόσημο2024 εκτιμάται σε 8άτομα.  

Στις ενέργειες κατάρτισης συμπεριλαμβάνονται τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. 

PSO694 Δικαιούχοι που υποστηρίζονται  

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 
εκτιμάται σε 15δομές.  

Η τιμή για το ορόσημο 2024 εκτιμάται σε 6δομές.  

Στις δομές που υποστηρίζονται συμπεριλαμβάνονται οι αρχές για το σχεδιασμό και τη 
διαχείριση των επιχειρησιακών σχεδίων ΒΑΑ και ΟΧΕ, οι εμπλεκόμενοι φορείς καθώς επίσης 
και οι Δικαιούχοι Πράξεων.  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

- 

Κατηγορία Δράσης: 7.01.04 Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας του προγράμματος 
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Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης περιλαμβάνει ενέργειες για την ενημέρωση, πληροφόρηση των 
δυνητικών δικαιούχων, των ομάδων στόχων του Προγράμματος και της κοινής γνώμης. 
Ειδικότερα προβλέπεται η εκπόνηση Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης και η υλοποίηση 
ενεργειών επικοινωνίας και προβολής για τις παρεμβάσεις του προγράμματος. 

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

179 Πληροφόρηση και επικοινωνία 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 400.000 € 
Ενωσιακή Συνεισφορά : 340.000 € 

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Το σύνολο των σχεδιαζόμενων ενεργειών επικοινωνίας και προβολής θα συμβάλλει αφενός 
στην πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων και την κατανόηση των λεπτομερειών 
εφαρμογής του προγράμματος και αφετέρου στην ενημέρωση της κοινής γνώμης και των 
φορέων για τους στόχους και τα αποτελέσματα των δράσεων του προγράμματος και τη 
συνδρομή των διαρθρωτικών ταμείων στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αναπτυξιακής 
πορείας της Περιφέρειας. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

PSO697 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης 

Σύμφωνα και με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 προβλέπεται η 
εκπόνηση ενός επικοινωνιακού σχεδίου δράσης. Επομένως:  

Η τιμή στόχου για το 2029 είναι 1 σχέδιο. 

Η τιμή για το ορόσημο 2024 είναι 1 σχέδιο.  

 
PSO696 Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής 

Η τιμή στόχου για το 2029 σύμφωνα και με την εμπειρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-
2020 εκτιμάται σε 10 ενέργειεςεπικοινωνίας και προβολής. 

Η τιμή για το ορόσημο2024 εκτιμάται σε 3 ενέργειεςεπικοινωνίας και προβολής.  

Στις ενέργειες επικοινωνίας και προβολής περιλαμβάνονται οι ενημερωτικές εκδηλώσεις στις 
Περιφερειακές Ενότητες και τους Δήμους των εμπλεκόμενων φορέων / δυνητικών δικαιούχων, 
η συμμετοχή σε εκθέσεις τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς εκθέσεις, οι ενέργειες προβολής 
στα ΜΜΕ, κ.α. 

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κοινοί και ειδικοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του Προγράμματος 

Προ
τε-
ραι
ό-

τητα 

Στόχ
ος 

Πολ
ι-

τική
ς 

Ταμ
είο 

Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

Δείκτες ΕΤΠΑ/ ΤΣ/ ΤΔΜ (δράσεις  ΕΤΠΑ) 

1 1 
ΕΤΠ

Α 1.01 

1.01.01 
Ενίσχυση των 
υποδομών και 
δομών 
στήριξης της 
ΕΤΑΚ 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚΕΤΑ), Φορείς δημόσιου χαρακτήρα που 
έχουν στόχο την προαγωγή και την υποστήριξη της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας, Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας, Ερευνητές 

RCO06 
Ερευνητές που 
εργάζονται σε 
υποστηριζόμενε
ς ερευνητικές 
εγκαταστάσεις 
PCO16 
Συμμετοχές 
θεσμικών 
φορέων σε 
διαδικασία 
επιχειρηματικής 
ανακάλυψης 

RCR102 Θέσεις 
έρευνας που 
δημιουργήθηκ
αν στις 
υποστηριζόμεν
ες οντότητες 
PSR016 
Επιχειρήσεις 
που 
εντάσσονται σε 
προσκλήσεις 
που 
προκύπτουν 
από 
διαδικασία 
επιχειρηματική
ς ανακάλυψης 
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Προ
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ραι
ό-

τητα 

Στόχ
ος 

Πολ
ι-

τική
ς 

Ταμ
είο 

Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

1 1 
ΕΤΠ

Α 
1.01 

1.01.02 
Ενίσχυση 
έρευνας 
επιχειρήσεων - 
ερευνητικών 
φορέων με 
έμφαση σε 
τομείς 
προτεραιότητα
ς της 
στρατηγικής 
έξυπνης 
εξειδίκευσης 

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ, Συνεργατικοί 
σχηματισμοί και συστάδες επιχειρήσεων με ακαδημαϊκά ή/και ερευνητικά ιδρύματα, Ερευνητές 

RCO01 
Υποστηριζόμενε
ς επιχειρήσεις 
(από τις οποίες: 
πολύ μικρές, 
μικρές, μεσαίες, 
μεγάλες) 
RCO02 
Επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζονται 
με 
επιχορηγήσεις 
RCO10 
Επιχειρήσεις 
που 
συνεργάζονται 
με 
ερευνητικούς 
οργανισμούς 

RCR02 
Ιδιωτικές 
επενδύσεις 
που 
αντιστοιχούν 
σε δημόσια 
στήριξη (από 
τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά 
μέσα) 
RCR03 Μικρές 
και μεσαίες 
επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) που 
εισάγουν 
καινοτομίες 
προϊόντων ή 
διαδικασιών 

1 1 
ΕΤΠ

Α 1.02 

1.02.01 
Ενίσχυση 
ανάπτυξης 
εφαρμογών και 
υπηρεσιών 
προς πολίτες 
και 
επιχειρήσεις 

ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Επιστημονικά-επαγγελματικά επιμελητήρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, Δημόσιες μονάδες υγείας 

RCO14 
Δημόσιοι 
οργανισμοί που 
υποστηρίζονται 
για την 
ανάπτυξη 
ψηφιακών 
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών  

RCR11 Χρήστες 
νέων και 
αναβαθμισμέν
ων δημόσιων 
ψηφιακών 
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών 
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Πολ
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τική
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Ταμ
είο 

Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

1 1 ΕΤΠ
Α 

1.03 

1.03.01 
Ενίσχυση της 
βιώσιμης 
ανάπτυξης και 
της 
ανταγωνιστικότ
ητας των 
επιχειρήσεων 

Υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις, Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις 

RCO01 
Υποστηριζόμενε
ς επιχειρήσεις 
(από τις οποίες: 
πολύ μικρές, 
μικρές, μεσαίες, 
μεγάλες) 
RCO02 
Επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζονται 
με 
επιχορηγήσεις 
RCO05 Νέες 
επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζονται 
RCO75 
Στρατηγικές για 
ολοκληρωμένη 
χωρική 
ανάπτυξη που 
υποστηρίζονται  

RCR01 Θέσεις 
εργασίας που 
δημιουργήθηκ
αν στις 
υποστηριζόμεν
ες οντότητες 
RCR02 
Ιδιωτικές 
επενδύσεις 
που 
αντιστοιχούν 
σε δημόσια 
στήριξη (από 
τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά 
μέσα) 
PSR998 Φορείς 
που 
συμμετέχουν 
στη 
διαμόρφωση 
της εταιρικής 
σχέσης 
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Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

2 2 ΕΤΠ
Α 

2.01 

2.01.01 
Δράσεις 
εξοικονόμησης 
ενέργειας των 
δημοσίων 
υποδομών 

ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας, 3η ΥΠΕ Μακεδονίας, Νοσοκομεία και φορείς του Υπουργείου Υγείας, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Πολιτιστικά 
ιδρύματα , Επιμελητήρια 

RCO19 -
Δημόσια κτίρια 
με βελτιωμένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

RCR26 - Ετήσια 
κατανάλωση 
πρωτογενούς 
ενέργειας (εκ 
της οποίας: 
κατοικίες, 
δημόσια 
κτίρια, 
επιχειρήσεις, 
άλλα) 
RCR29 
Εκτιμώμενες 
εκπομπές 
αερίων του 
θερμοκηπίου 
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τική
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Ταμ
είο 

Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

2 2 
ΕΤΠ

Α 
2.04 

2.04.01. 
Ενίσχυση της 
πρόληψης, της 
αντιμετώπισης 
και της 
διαχείρισης 
των φυσικών 
κινδύνων 

ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας. 

RCO25 
Αντιπλημμυρικά 
έργα σε ακτές, 
όχθες ποταμών 
και λιμνών που 
κατασκευάστηκ
αν ή 
ενισχύθηκαν 
πρόσφατα 
RCO24 
Επενδύσεις σε 
νέα ή 
αναβαθμισμένα 
συστήματα 
παρακολούθησ
ης, ετοιμότητας, 
προειδοποίησης 
και 
ανταπόκρισης 
σε περίπτωση 
φυσικών 
καταστροφών 
PSO904 
Επιφάνεια 
αντιπλημμυρικ
ών έργων μη 
γειτνιαζόντων 
με υδάτινο 
περιβάλλον 
PSO903 

RCR35 
Πληθυσμός 
που ωφελείται 
από 
αντιπλημμυρικ
ά μέτρα 
PSR120 
Πληθυσμός 
που ωφελείται 
από δράσεις 
πρόληψης, 
αντιμετώπισης 
και διαχείρισης 
φυσικών 
κινδύνων 
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Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

Επενδύσεις σε 
εξοπλισμό 
πολιτικής 
προστασίας 
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τητα 

Στόχ
ος 

Πολ
ι-

τική
ς 

Ταμ
είο 

Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

2 2 
ΕΤΠ

Α 
2.05 

2.05.01. 
Κατασκευή, 
αναβάθμιση 
και ορθολογική 
διαχείριση των 
υποδομών 
ύδρευσης. 

ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

RCO30 Μήκος 
νέων ή 
αναβαθμισμένω
ν σωλήνων για 
τα συστήματα 
διανομής των 
δημόσιων 
δικτύων 
ύδρευσης 
PSO906 
Επενδύσεις σε 
υποδομές 
βελτίωσης της 
ποιότητας και 
εξοικονόμησης 
του πόσιμου 
ύδατος 

RCR41 
Πληθυσμός 
συνδεδεμένος 
σε βελτιωμένο 
δημόσιο δίκτυο 
ύδρευσης 

2 2 
ΕΤΠ

Α 
2.05 

2.05.02. 
Δράσεις των 
μέτρων του 
Σχεδίου 
Διαχείρισης 
Λεκανών 
Απορροής του 
Υδατικού 
Διαμερίσματος 
Δυτικής 
Μακεδονίας 

ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας  

PSO897 
Παρεμβάσεις 
για τη βιώσιμη 
διαχείριση των 
υδάτων 

PSR897 
Πληθυσμός 
που ωφελείται 
από 
παρεμβάσεις 
βιώσιμης 
διαχείρισης 
των υδάτων 
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ς 

Ταμ
είο 

Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

2 2 
ΕΤΠ

Α 
2.05 

2.05.03 
Δράσεις 
υποδομών 
διαχείρισης 
υγρών 
αποβλήτων 

ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

RCO31 Μήκος 
νέων ή 
αναβαθμισμένω
ν σωλήνων για 
το δημόσιο 
δίκτυο 
συλλογής 
λυμάτων 
RCO32 Νέα ή 
αναβαθμισμένη 
ικανότητα 
επεξεργασίας 
λυμάτων 

RCR42 
Πληθυσμός 
συνδεδεμένος 
σε τουλάχιστον 
δευτερεύον 
δημόσιο 
σύστημα 
επεξεργασίας 
λυμάτων 

2 2 
ΕΤΠ

Α 
2.06 

2.06.01 
Προώθηση 
δράσεων 
πρόληψης, 
ελαχιστοποίησ
ης, διαλογής 
και 
ανακύκλωσης 
των 
απορριμμάτων, 
δημιουργίας 
και διαχείρισης 
των πράσινων 
σημείων 

ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα, ΔΙΑΔΥΜΑ. 

RCO34 
Πρόσθετη 
ικανότητα για 
την 
ανακύκλωση 
των αποβλήτων 

RCR47 
Ανακυκλωμένα 
απόβλητα 
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Πολ
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τική
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Ταμ
είο 

Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

3 3 
ΕΤΠ

Α 
3.02 

3.02.01 
Αναβάθμιση 
ενδοπεριφερει
ακού δικτύου 
και προώθηση 
της 
συνδεσιμότητα
ς με την 
Εγνατία και 
τους Κάθετους 
Άξονες 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, ΟΤΑ Α' βαθμού, Υπουργείο Εσωτερικών 

RCO44 Μήκος 
νέων ή 
αναβαθμισμένω
ν οδών - μη 
ΔΕΔ-Μ 

RCR56 
Εξοικονόμηση 
χρόνου που 
οφείλεται στη 
βελτίωση των 
οδικών 
υποδομών 

4A 4 
ΕΤΠ

Α 
4A.0

2 

4A.02.01 
Ανάπτυξη / 
αναβάθμιση 
υποδομών 
σχολικής 
εκπαίδευσης 

ΟΤΑ Α' βαθμού, Υπουργείο Παιδείας και Νομικά Πρόσωπα  

RCO67 
Χωρητικότητα 
τάξεων νέων ή 
εκσυγχρονισμέν
ων 
εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων 

RCR71 Ετήσιος 
αριθμός 
χρηστών νέων 
ή 
εκσυγχρονισμέ
νων 
εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεω
ν  

4A 4 
ΕΤΠ

Α 
4A.0

2 

4A.02.02 
Βελτίωση της 
προσβασιμότητ
ας και της 
ισότιμης 
πρόσβασης στη 
σχολική 
εκπαίδευση 
μαθητών με 
αναπηρίες και 

ΟΤΑ Α' βαθμού, Υπουργείο Παιδείας και Νομικά Πρόσωπα     
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Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες  

4A 4 
ΕΤΠ

Α 
4A.0

2 

4A.02.03 
Ανάπτυξη / 
αναβάθμιση 
υποδομών 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

RCO67 
Χωρητικότητα 
τάξεων νέων ή 
εκσυγχρονισμέν
ων 
εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων 

RCR71 Ετήσιος 
αριθμός 
χρηστών νέων 
ή 
εκσυγχρονισμέ
νων 
εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεω
ν  

4A 4 
ΕΤΠ

Α 
4A.0

2 

4A.02.04 
Βελτίωση 
προσβασιμότητ
ας και της 
ισότιμης 
πρόσβασης 
στην 
εκπαίδευση 
φοιτητών με 
αναπηρίες και 
ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας     



Π-ΔΜ 2021-2027 Μεθοδολογικό Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης 

 

Π-ΔΜ 21-27 Μεθοδολ ΠλΕπιδ (1.2).docx  180/279 

 

Προ
τε-
ραι
ό-

τητα 

Στόχ
ος 

Πολ
ι-

τική
ς 

Ταμ
είο 

Ειδι
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Στόχ
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Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

4A 4 
ΕΤΠ

Α 
4A.0

5 

4A.05.01 
Ανάπτυξη / 
αναβάθμιση 
υποδομών 
υγείας 

Υπουργείο Υγείας και Νομικά Πρόσωπα, 3η ΥΠΕ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

RCO69 
Χωρητικότητα 
νέων ή 
εκσυγχρονισμέν
ων 
εγκαταστάσεων 
υγειονομικής 
περίθαλψης 

RCR73 Ετήσιος 
αριθμός 
χρηστών νέων 
ή 
εκσυγχρονισμέ
νων 
εγκαταστάσεω
ν υγειονομικής 
περίθαλψης 

4A 4 
ΕΤΠ

Α 
4A.0

5 

4A.05.02 
Ενίσχυση / 
αναβάθμιση 
του 
υγειονομικού 
εξοπλισμού 
των υποδομών 
υγείας 

Υπουργείο Υγείας και Νομικά Πρόσωπα, 3η ΥΠΕ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

RCO69 
Χωρητικότητα 
νέων ή 
εκσυγχρονισμέν
ων 
εγκαταστάσεων 
υγειονομικής 
περίθαλψης 

RCR73 Ετήσιος 
αριθμός 
χρηστών νέων 
ή 
εκσυγχρονισμέ
νων 
εγκαταστάσεω
ν υγειονομικής 
περίθαλψης 

4A 4 
ΕΤΠ

Α 
4A.0

5 

4A.05.03 
Ανάπτυξη / 
αναβάθμιση 
υποδομών 
κοινωνικής 
μέριμνας 

Ευπαθείς ομάδες, ΑμεΑ, Ρομά, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΟΤΑ Α’ βαθμού, Δημόσιοι Φορείς 

RCO70 
Χωρητικότητα 
νέων ή 
εκσυγχρονισμέν
ων 
εγκαταστάσεων 
κοινωνικής 
μέριμνας (εκτός 
της στέγασης) 

RCR74 Ετήσιος 
αριθμός 
χρηστών νέων 
ή 
εκσυγχρονισμέ
νων 
εγκαταστάσεω
ν κοινωνικής 
μέριμνας 
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Στόχ
ος 

Πολ
ι-

τική
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Ταμ
είο 

Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

4A 4 
ΕΤΠ

Α 
4A.0

6 

4A.06.01. 
Προστασία, 
ανάδειξη και 
προβολή της 
φυσικής 
κληρονομιάς 
και του 
οικοτουρισμού 
4A.06.02. 
Προστασία και 
ανάδειξη 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
και 
λειτουργικής 
τους 
δικτύωσης 

Υπουργεία Τουρισμού και Πολιτισμού και εποπτευόμενοι φορείς, ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 
Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα 

RCO77 Αριθμός 
πολιτιστικών 
και τουριστικών 
χώρων που 
υποστηρίζονται 

RCR77 
Επισκέπτες 
πολιτιστικών 
και 
τουριστικών 
χώρων που 
υποστηρίζονται 
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Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

5 5 
ΕΤΠ

Α 
5.01 

Επιχειρησιακά 
Σχέδια 
Βιώσιμης 
Αστικής 
Ανάπτυξης 
(ΒΑΑ)  
- 5.01.01 
Ενίσχυση 
ανάπτυξης 
ψηφιακών 
εφαρμογών και 
υπηρεσιών που 
συμβάλλουν 
στη μείωση 
των εκπομπών 
αερίων του 
θερμοκηπίου ή 
στη βελτίωση 
της 
ενεργειακής 
απόδοσης  
- 5.01.02 
Δράσεις 
εξοικονόμησης 
ενέργειας των 
δημοσίων 
υποδομών  
- 5.01.03 
Δράσεις 
διαλογής και 

Αστικές Αρχές, δημόσιοι φορείς, συλλογικές οντότητες παραγωγικών, κοινωνικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, 
επιχειρήσεις, κάτοικοι περιοχών παρέμβασης. 

RCO74 
Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 
έργα στο 
πλαίσιο 
στρατηγικών για 
ολοκληρωμένη 
χωρική 
ανάπτυξη 
RCO75 
Στρατηγικές για 
ολοκληρωμένη 
χωρική 
ανάπτυξη που 
υποστηρίζονται  
RCO19 Δημόσια 
κτίρια με 
βελτιωμένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

PSR998 Φορείς 
που 
συμμετέχουν 
στη 
διαμόρφωση 
της εταιρικής 
σχέσης 
RCR26 Ετήσια 
κατανάλωση 
πρωτογενούς 
ενέργειας (εκ 
της οποίας: 
κατοικίες, 
δημόσια 
κτίρια, 
επιχειρήσεις, 
άλλα)  
RCR29 
Εκτιμώμενες 
εκπομπές 
αερίων του 
θερμοκηπίου 
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Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

ανακύκλωσης 
των 
απορριμμάτων, 
δημιουργίας 
και διαχείρισης 
πράσινων 
σημείων 
- 5.01.04 
Δράσεις για τη 
βελτίωση της 
ενεργειακής 
αποδοτικότητα
ς των 
οχημάτων των 
μέσων μαζικής 
μεταφοράς   
- 5.01.05 
Αναβάθμιση 
ενδοπεριφερει
ακού δικτύου 
και προώθηση 
της 
Προσβασιμότη
τας  
- 5.01.06 
Δράσεις 
προστασίας, 
ανάπτυξης και 
προβολής της 
δημόσιας 
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Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

τουριστικής 
περιουσίας  
- 5.01.07 
Προστασία και 
ανάδειξη 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
και 
λειτουργικής 
τους 
δικτύωσης  
- 5.01.08 
Δράσεις 
αναπλάσεων 
και 
δημιουργίας 
λειτουργικών 
κοινόχρηστων 
χώρων 
συμπεριλαμβα
νομένης της 
ισότιμης 
πρόσβασης για 
τα ΑμεΑ 
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Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

5 5 
ΕΤΠ

Α 
5.02 

Επιχειρησιακά 
Σχέδια 
Ολοκληρωμένη
ς Χωρικής 
Επένδυσης 
(ΟΧΕ)  
- 5.02.01 
Δράσεις 
Ενεργειακής 
Αναβάθμισης 
Δημόσιων 
Υποδομών  
- 5.02.02 
Κατασκευή, 
αναβάθμιση 
και ορθολογική 
διαχείριση των 
υποδομών 
ύδρευσης 
- 5.02.03 
Υποδομές 
διαχείρισης 
αστικών 
λυμάτων για 
την προστασία 
των υδάτινων 
αποδεκτών 
- 5.02.04 
Δράσεις 
διαλογής και 

ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δημόσιοι φορείς, Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών, Ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα, συλλογικές οντότητες παραγωγικών, κοινωνικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις, 
κάτοικοι περιοχών παρέμβασης 

RCO74 
Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 
έργα στο 
πλαίσιο 
στρατηγικών για 
ολοκληρωμένη 
χωρική 
ανάπτυξη 
RCO75 
Στρατηγικές για 
ολοκληρωμένη 
χωρική 
ανάπτυξη που 
υποστηρίζονται  
RCO19 Δημόσια 
κτίρια με 
βελτιωμένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

PSR998 Φορείς 
που 
συμμετέχουν 
στη 
διαμόρφωση 
της εταιρικής 
σχέσης 
RCR26 Ετήσια 
κατανάλωση 
πρωτογενούς 
ενέργειας (εκ 
της οποίας: 
κατοικίες, 
δημόσια 
κτίρια, 
επιχειρήσεις, 
άλλα)  
RCR29 
Εκτιμώμενες 
εκπομπές 
αερίων του 
θερμοκηπίου 



Π-ΔΜ 2021-2027 Μεθοδολογικό Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης 

 

Π-ΔΜ 21-27 Μεθοδολ ΠλΕπιδ (1.2).docx  186/279 

 

Προ
τε-
ραι
ό-

τητα 

Στόχ
ος 

Πολ
ι-

τική
ς 

Ταμ
είο 

Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

ανακύκλωσης 
των 
απορριμμάτων, 
δημιουργίας 
και διαχείρισης 
πράσινων 
σημείων  
- 5.02.05 
Προστασία, 
ανάδειξη και 
διαχείριση των 
περιοχών 
Natura 2000 
- 5.02.06 
Προστασία, 
ανάδειξη και 
διαχείριση της 
φύσης και της 
βιοποικιλότητα
ς 
- 5.02.07 
Αναβάθμιση 
ενδοπεριφερει
ακού δικτύου 
και προώθηση 
της 
προσβασιμότητ
ας 
- 5.02.08 
Δράσεις 
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Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

προστασίας, 
ανάπτυξης και 
προβολής της 
δημόσιας 
τουριστικής 
περιουσίας 
- 5.02.09 
Προστασία και 
ανάδειξη 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
και 
λειτουργικής 
τους 
δικτύωσης 
- 5.02.10 
Προστασία και 
ανάδειξη της 
φυσικής 
κληρονομιάς 
και του 
οικοτουρισμού 
- 5.02.11 
Δράσεις 
αναπλάσεων 
και 
δημιουργίας 
λειτουργικών 
κοινόχρηστων 
χώρων 
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Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

συμπεριλαμβα
νομένης της 
ισότιμης 
πρόσβασης για 
τα ΑμεΑ 
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τική
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Ταμ
είο 

Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

6 ΤΒ 
ΕΤΠ

Α 
  

6.01.01 
Δράσεις 
προετοιμασίας, 
εφαρμογής, 
παρακολούθησ
ης, 
επιθεώρησης 

Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσοι Φορείς, Δικαιούχοι, εμπλεκόμενοι Φορείς  

PSO691 Έλεγχοι 
και 
επιθεωρήσεις  
PSO693 
Συμβάσεις 
παροχής 
υπηρεσιών και 
προμηθειών 

  

6 ΤΒ 
ΕΤΠ

Α 
  

6.01.02 
Δράσεις 
αξιολόγησης 
και εκπόνησης 
μελετών 

Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσοι Φορείς, Δικαιούχοι, εμπλεκόμενοι Φορείς  

PSO693 
Συμβάσεις 
παροχής 
υπηρεσιών και 
προμηθειών 

  

6 ΤΒ 
ΕΤΠ

Α 
  

6.01.03 
Δράσεις 
ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
φορέων και 
δικαιούχων του 
προγράμματος 

Εμπλεκόμενοι Φορείς, Δικαιούχοι, Διαχειριστική Αρχή 

PSO692a Άτομα 
που 
εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν 
στους 
Δικαιούχους 
PSO692b Άτομα 
που 
εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν 
εκτός 
Δικαιούχων 
PSO694 
Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 
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Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

6 ΤΒ 
ΕΤΠ

Α 
  

6.01.04 
Δράσεις 
πληροφόρησης 
και 
επικοινωνίας 
του 
προγράμματος 

Δικαιούχοι, εμπλεκόμενοι Φορείς, Ευρύ κοινό, Ομάδες στόχων δράσεων επικοινωνίας 

PSO696 
Ενέργειες 
επικοινωνίας 
και προβολής 
PSO697 
Επικοινωνιακά 
σχέδια δράσης 

  

Δείκτες ΕΚΤ+/ ΤΔΜ (δράσεις  ΕΚΤ+) 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.0

1 

4B.01.01 
Δράσεις 
προώθησης 
ανέργων στην 
απασχόληση 
(ΝΘΕ)  με 
έμφαση σε 
τομείς της 
στρατηγικής 
έξυπνης 
εξειδίκευσης  

Άνεργοι, νέοι άνεργοι, γυναίκες, ΑμεΑ και μακροχρόνια άνεργοι, επιχειρήσεις, ΟΑΕΔ 

ΕΕCO02 
Άνεργοι, 
συμπεριλαμβαν
ομένων των 
μακροχρόνια 
ανέργων 
RCO75 
Στρατηγικές για 
ολοκληρωμένη 
χωρική 
ανάπτυξη που 
υποστηρίζονται  

EECR05 
συμμετέχοντες 
που 
εργάζονται, 
συμπεριλαμβα
νομένης της 
αυτοαπασχόλη
σης, έξι μήνες 
μετά τη 
συμμετοχή 
τους 
PSR998 Φορείς 
που 
συμμετέχουν 
στη 
διαμόρφωση 
της εταιρικής 
σχέσης 



Π-ΔΜ 2021-2027 Μεθοδολογικό Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης 

 

Π-ΔΜ 21-27 Μεθοδολ ΠλΕπιδ (1.2).docx  191/279 

 

Προ
τε-
ραι
ό-

τητα 

Στόχ
ος 

Πολ
ι-

τική
ς 

Ταμ
είο 

Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.0

1 

4B.01.02 
Δράσεις 
κατάρτισης-
αναβάθμισης 
δεξιοτήτων 
ανέργων με 
έμφαση σε 
τομείς της 
στρατηγικής 
έξυπνης 
εξειδίκευσης 

Άνεργοι, νέοι άνεργοι, γυναίκες, ΑμεΑ και μακροχρόνια άνεργοι, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά 
Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς 

ΕΕCO02 
Άνεργοι, 
συμπεριλαμβαν
ομένων των 
μακροχρόνια 
ανέργων 
RCO75 
Στρατηγικές για 
ολοκληρωμένη 
χωρική 
ανάπτυξη που 
υποστηρίζονται  

ΕΕCR03 
συμμετέχοντες 
που αποκτούν 
τυπικό 
επαγγελματικό 
προσόν 
αμέσως μετά 
τη συμμετοχή 
τους 
PSR998 Φορείς 
που 
συμμετέχουν 
στη 
διαμόρφωση 
της εταιρικής 
σχέσης 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.0

1 

4B.01.03 
Δράσεις 
ενίσχυσης της 
αυταπασχόλησ
ης / έναρξης 
επαγγελματική
ς 
δραστηριότητα
ς (ΝΕΕ) 

Άνεργοι, νέοι άνεργοι, γυναίκες, ΑμεΑ και μακροχρόνια άνεργοι, ΟΑΕΔ 

ΕΕCO02 
Άνεργοι, 
συμπεριλαμβαν
ομένων των 
μακροχρόνια 
ανέργων 
RCO75 
Στρατηγικές για 
ολοκληρωμένη 
χωρική 
ανάπτυξη που 
υποστηρίζονται  

EECR05 
συμμετέχοντες 
που 
εργάζονται, 
συμπεριλαμβα
νομένης της 
αυτοαπασχόλη
σης, έξι μήνες 
μετά τη 
συμμετοχή 
τους 
PSR998 Φορείς 
που 
συμμετέχουν 
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Στόχ
ος 

Πολ
ι-

τική
ς 
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είο 

Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

στη 
διαμόρφωση 
της εταιρικής 
σχέσης 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.0

1 

4B.01.04 
Δράσεις 
στήριξης 
υφιστάμενων / 
νέων 
κοινωνικών 
επιχειρήσεων 
(ΚΑλΟ) 

Νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις  της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ΕΦΔ 

PSO799 
Αριθμός 
υποστηριζόμεν
ων 
υφιστάμενων 
και νέων 
φορέων 
κοινωνικής και 
αλληλέγγυας 
οικονομίας 

PSR799 
Αριθμός 
υποστηριζόμεν
ων 
υφιστάμενων 
και νέων 
φορέων 
κοινωνικής και 
αλληλέγγυας 
οικονομίας που 
η λειτουργία 
τους 
συνεχίζεται ένα 
έτος μετά τη 
λήξη της 
παρέμβασης 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.0

4 

4B.04.01 
Δράσεις 
αναβάθμισης 
δεξιοτήτων 
εργαζομένων 
σε μικρές 
επιχειρήσεις 
και 
επαγγελματιών 

Εργαζόμενοι, Επιχειρήσεις, Αυτοαπασχολούμενοι, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, 
Συλλογικοί Φορείς 

ΕΕCO05 
Απασχολούμενο
ι, 
συμπεριλαμβαν
ομένων των 
αυτοαπασχολού
μενων 
RCO75 
Στρατηγικές για 

ΕΕCR03 
συμμετέχοντες 
που αποκτούν 
τυπικό 
επαγγελματικό 
προσόν 
αμέσως μετά 
τη συμμετοχή 
τους 
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Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

με έμφαση σε 
τομείς της 
στρατηγικής 
έξυπνης 
εξειδίκευσης  

ολοκληρωμένη 
χωρική 
ανάπτυξη που 
υποστηρίζονται  

PSR998 Φορείς 
που 
συμμετέχουν 
στη 
διαμόρφωση 
της εταιρικής 
σχέσης 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.0

6 

4B.06.01 
Υποστήριξη 
μαθητών ΑμεΑ 
και μαθητών 
με ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες  

Μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Υπουργείο Παιδείας 

PSO 798 
Αριθμός δομών 
για την ένταξη 
παιδιών με 
αναπηρία ή / 
και ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

PSR 798 
αριθμός 
ωφελουμένων 
παιδιών με 
αναπηρία ή / 
και ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.0

8 

4B.08.01 
Υποστήριξη 
παρεμβάσεων 
ισότιμης 
πρόσβασης 
φοιτητών με 
αναπηρία και 
ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες στην 
Ανώτατη 
Εκπαίδευση 

Φοιτητές με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

PSO805 
Αριθμός δομών 
για την ένταξη 
φοιτητών με 
αναπηρία και 
άλλες ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

PSR805 
Αριθμός 
ωφελουμένων 
φοιτητών με 
αναπηρία και 
άλλες ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες 
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Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.0

8 

4B.08.02 
Δράσεις για τη 
συμμετοχή 
μειονεκτουσών 
ομάδων στην 
ενεργή 
κοινωνική ζωή 
χωρίς 
αποκλεισμούς 

Άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες (ΑμεΑ, Ηλικιωμένοι, παιδιά κ.α.), Φορείς του Δημοσίου και της 
Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς 

PSO793 
Αριθμός 
φορέων που 
υλοποιούν 
δράσεις ενεργής 
ένταξης ατόμων 
μειονεκτουσών 
ομάδων 

PSR793 
Αριθμός 
ωφελουμένων 
που 
λαμβάνουν 
υπηρεσίες 
ενεργής 
ένταξης 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.0

8 

4B.08.03 
Δράσεις 
ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
φορέων για την 
προώθηση της 
κοινωνικής 
ένταξης 

Φορείς Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνία των Πολιτών, Ευάλωτες Ομάδες, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και 
Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς 

    

4B 4 ΕΚΤ
+ 

4B.0
9 

4B.09.01 
Ολοκληρωμένε
ς δράσεις 
ένταξης 
υπηκόων 
τρίτων χωρών 
στην αγορά 
εργασίας  

Υπήκοοι τρίτων χωρών, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, δικαιούχοι προσωρινής προστασίας εκπατρισμένοι πολίτες 
Ουκρανίας, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς 

ΕΕCO13 
υπήκοοι τρίτων 
χωρών 

PSR790 
Yπήκοοι τρίτων 
χωρών που 
αναζητούν ή 
που βρίσκουν 
απασχόληση 
αμέσως μετά 
τη συμμετοχή 
τους  
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Κατηγορία 
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Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.1

0 

4B.10.01 
Ολοκληρωμένε
ς παρεμβάσεις 
ένταξης των 
ρομά στην 
αγορά 
εργασίας  

Ρομά, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς 

ΕΕCO15 
Μειονότητες 
(συμπεριλαμβα
νομένων 
περιθωριοποιη
μένων 
κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομά) 

EECR05 
συμμετέχοντες 
που 
εργάζονται, 
συμπεριλαμβα
νομένης της 
αυτοαπασχόλη
σης, έξι μήνες 
μετά τη 
συμμετοχή 
τους 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.1

0 

4B.10.02 
Δράσεις 
υποστήριξης 
των Ρομά για 
τη βελτίωση 
συνθηκών 
διαβίωσης 
ή/και 
μετεγκατάστασ
ης 

Ρομά, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς 

EEC018 Αριθμός 
υποστηριζόμεν
ων δημόσιων 
διοικήσεων ή 
δημόσιων 
υπηρεσιών σε 
εθνικό, 
περιφερειακό ή 
τοπικό επίπεδο 

PSR794  
Ωφελούμενοι 
Ρομά από 
προγράμματα 
βελτίωσης 
συνθηκών 
διαβίωσης 
ή/και 
μετεγκατάστασ
ης 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.1

0 

4B.10.03 
Παρεμβάσεις 
ενίσχυσης 
νηπίων, 
παιδιών/εφήβ
ων Ρομά σε 
βιωματικά 
εργαστήρια και 

Ρομά, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς 

PSO795 
Αριθμός 
φορέων που 
υλοποιούν 
προγράμματα 
ενίσχυσης 
παιδιών Ρομά 

PSR795  
Aριθμός 
ωφελουμένων 
παιδιών από 
προγράμματα 
ενίσχυσης 
Ρομά 
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Στόχ
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Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

παιδικές 
κατασκηνώσεις   

4B 4 ΕΚΤ
+ 

4B.1
1 

4B.11.01 
Προώθηση και 
υποστήριξη 
παιδιών για 
την ένταξή 
τους στην 
προσχολική 
εκπαίδευση 
καθώς και για 
την πρόσβαση 
παιδιών 
σχολικής 
ηλικίας, 
εφήβων και 
ατόμων με 
αναπηρία, σε 
υπηρεσίες 
δημιουργικής 
απασχόλησης 

Παιδιά, γονείς και κηδεμόνες παιδιών, φορείς προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, 
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) 

PSO792 
Αριθμός ληπτών 
voucher για την 
ένταξη παιδιών 
σε δομές 
φροντίδας και 
δημιουργικής 
απασχόλησης 

PSR792 
Αριθμός 
παιδιών που 
ωφελούνται 
από την ένταξη 
σε δομές 
φροντίδας και 
δημιουργικής 
απασχόλησης 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.1

1 

4B.11.02 
Ενίσχυση 
Δομών 
Παροχής 
Κοινωνικών 
Υπηρεσιών 

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων των ΥΤΧ, των Ρομά κλπ, Φορείς του Δημοσίου και της 
Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς 

PSO796 
Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών 
δομών που 
υποστηρίζονται  
PSO807 

PSR796 
Αριθμός 
επωφελουμέν
ων των 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών 
δομών  
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Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

Αριθμός νέων 
κοινωνικών 
δομών που 
υποστηρίζονται 

PSR807 
Αριθμός 
επωφελουμέν
ων των νέων 
κοινωνικών 
δομών  

4B 4 ΕΚΤ
+ 

4B.1
1 

4B.11.03 Δομές 
καταπολέμηση
ς της βίας κατά 
των γυναικών 

Γυναίκες θύματα βίας, παιδιά γυναικών θυμάτων βίας, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα 

PSO796 
Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών 
δομών που 
υποστηρίζονται  

PSR796 
Αριθμός 
επωφελουμέν
ων των 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών 
δομών  

4B 4 ΕΚΤ
+ 

4B.1
1 

4B.11.04 
Ενίσχυση 
δομών 
παροχής 
υπηρεσιών 
φροντίδας σε 
τοπικό επίπεδο 

Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά, έφηβοι, κ.α.), Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και 
Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς 

PSO796 
Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών 
δομών που 
υποστηρίζονται  

PSR796 
Αριθμός 
επωφελουμέν
ων των 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών 
δομών  

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.1

1 

4B.11.05 
Ενίσχυση 
υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας 
φροντίδας 
υγείας  

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων, Κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών κ.α), Υπουργείο 
Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς 

PSO801 
Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
δομών υγείας 
που 
υποστηρίζονται 
PSO806 
Αριθμός νέων 
δομών/φορέων 

PSR801 
Αριθμός 
επωφελουμέν
ων των 
συνεχιζόμενων 
δομών υγείας 
PSR806 
Αριθμός 
επωφελουμέν
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Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

υγείας που 
υποστηρίζονται 

ων των νέων 
δομών 
/φορέων 
υγείας 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.1

1 

4B.11.06 
Ενίσχυση 
υπηρεσιών 
δημόσιας 
υγείας 

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ευάλωτος Πληθυσμός, Ευάλωτες ομάδες μαθητικού πληθυσμού, Ασθενείς με χρόνια 
νοσήματα, οικογένειες των ασθενών, Ανήλικοι, Έγκυες, Γενικός Πληθυσμός, Πρόσφυγες, μετανάστες, Εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Μαθητικός πληθυσμός κ.α.), Υπουργείο Υγείας, φορείς της 
Αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα 

    

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.1

1 

4B.11.07 
Ενίσχυση 
υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας 

Ψυχικά πάσχοντες (παιδιά, έφηβοι, νεαροί ενήλικες, ενήλικες λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, άτομα στο φάσμα του 
αυτισμού, ηλικιωμένοι με ψυχικές διαταραχές, άτομα σε κίνδυνο άνοιας κ.α.), Υπουργείο Υγείας, εποπτευόμενοι φορείς 
και νομικά πρόσωπα 

PSO806 
Αριθμός νέων 
δομών/φορέων 
υγείας που 
υποστηρίζονται 

PSR806 
Αριθμός 
επωφελουμέν
ων των νέων 
δομών 
/φορέων 
υγείας 
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Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.1

1 

4B.11.08 
Ανάπτυξη 
υπηρεσιών για 
την 
αντιμετώπιση 
των 
εξαρτήσεων 

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή παρουσιάζουν άλλου τύπου 
εξαρτητικές συμπεριφορές, άτομα του στενού περιβάλλοντος ατόμων με εξαρτητικές συμπεριφορές, ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες που ενδέχεται να αναπτύξουν αντικοινωνικού τύπου συμπεριφορές όπως χρήση ουσιών ή παραβατικότητα, 
γενικός πληθυσμός για τις υπηρεσίες πρόληψης, ομάδες ατόμων σε ευαλωτότητα όπως  άνεργοι, μετανάστες, άποροι - 
κοινωνικά περιθωριοποιημένοι κ.α.), Υπουργείο Υγείας, εποπτευόμενοι φορείς και νομικά πρόσωπα 

PSO801 
Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
δομών υγείας 
που 
υποστηρίζονται 
PSO806 
Αριθμός νέων 
δομών/φορέων 
υγείας που 
υποστηρίζονται 

PSR801 
Αριθμός 
επωφελουμέν
ων των 
συνεχιζόμενων 
δομών υγείας 
PSR806 
Αριθμός 
επωφελουμέν
ων των νέων 
δομών 
/φορέων 
υγείας 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.1

1 

4B.11.09 
Υπηρεσίες 
μακροχρόνιας 
φροντίδα (LTC)  

Ηλικιωμένοι, Άτομα με χρόνιες παθήσεις, Υπουργείο Υγείας, εποπτευόμενοι φορείς και νομικά πρόσωπα     

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.1

1 

4B.11.10 
Πρόγραμμα 
κοινωνικού 
φροντιστή και 
προσωπικού 
βοηθού 
ατόμων που 

ΑμεΑ, Ηλικιωμένοι, Υπουργείο Υγείας, εποπτευόμενοι φορείς και νομικά πρόσωπα     
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Προ
τε-
ραι
ό-

τητα 

Στόχ
ος 

Πολ
ι-

τική
ς 

Ταμ
είο 

Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

χρήζουν 
ειδικής 
φροντίδας 

4B 5 
ΕΚΤ

+ 
4B.1

1 

4B.11.11 
Δράσεις 
αποϊδρυματοπ
οίησης παιδιών 

Παιδιά, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς     

4B 4 ΕΚΤ
+ 

4B.1
2 

4B.12.01 
Δράσεις 
αντιμετώπισης 
του κινδύνου 
αποκλεισμού 
παιδιών και 
εφήβων σε 
υποβαθμισμέν
ες / 
απομακρυσμέν
ες περιοχές 

Παιδιά, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς 

PSO797 
Αριθμός 
φορέων που 
υλοποιούν 
δράσεις στο 
πλαίσιο της 
«Εγγύησης για 
το Παιδί» 

PSR797 
Aριθμός 
ωφελουμένων 
παιδιών από 
δράσεις στο 
πλαίσιο της 
«Εγγύησης για 
το παιδί» 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.1

2 

4B.12.02 
Ολοκληρωμένα 
σχέδια τοπικών 
δράσεων για 
την 
αντιμετώπιση 
της παιδικής 
φτώχειας 

Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά 
Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς 

PSO797 
Αριθμός 
φορέων που 
υλοποιούν 
δράσεις στο 
πλαίσιο της 
«Εγγύησης για 
το Παιδί» 

PSR797 
Aριθμός 
ωφελουμένων 
παιδιών από 
δράσεις στο 
πλαίσιο της 
«Εγγύησης για 
το παιδί» 

4B 4 
ΕΚΤ

+ 
4B.1

2 

4B.12.03 
Δράσεις 
στεγαστικής 
συνδρομής για 

Άστεγοι, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς     
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Προ
τε-
ραι
ό-

τητα 

Στόχ
ος 

Πολ
ι-

τική
ς 

Ταμ
είο 

Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

άτομα και 
οικογένειες 
που βρίσκονται 
σε αστεγία ή 
κίνδυνο 
αστεγίας 

7 ΤΒ 
ΕΚΤ

+ 
  

7.01.01 
Δράσεις 
προετοιμασίας, 
εφαρμογής, 
παρακολούθησ
ης, 
επιθεώρησης 

Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσοι Φορείς, Δικαιούχοι, εμπλεκόμενοι Φορείς  

PSO691 Έλεγχοι 
και 
επιθεωρήσεις,  
PSO693 
Συμβάσεις 
παροχής 
υπηρεσιών και 
προμηθειών 

  

7 ΤΒ ΕΚΤ
+ 

  

7.01.02 
Δράσεις 
αξιολόγησης 
και εκπόνησης 
μελετών 

Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσοι Φορείς, Δικαιούχοι, εμπλεκόμενοι Φορείς  

PSO693 
Συμβάσεις 
παροχής 
υπηρεσιών και 
προμηθειών 

  

7 ΤΒ 
ΕΚΤ

+ 
  

7.01.03 
Δράσεις 
ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
φορέων και 
δικαιούχων του 
προγράμματος 

Εμπλεκόμενοι Φορείς, Δικαιούχοι, Διαχειριστική Αρχή 

PSO692a Άτομα 
που 
εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν 
στους 
Δικαιούχους 
PSO692b Άτομα 
που 
εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν 
εκτός 

  



Π-ΔΜ 2021-2027 Μεθοδολογικό Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης 

 

Π-ΔΜ 21-27 Μεθοδολ ΠλΕπιδ (1.2).docx  202/279 

 

Προ
τε-
ραι
ό-

τητα 

Στόχ
ος 

Πολ
ι-

τική
ς 

Ταμ
είο 

Ειδι
κός 
Στόχ

ος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτω
ν 

Δικαιούχων 
PSO694 
Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

7 ΤΒ 
ΕΚΤ

+ 
  

7.01.04 
Δράσεις 
πληροφόρησης 
και 
επικοινωνίας 
του 
προγράμματος 

Δικαιούχοι, εμπλεκόμενοι Φορείς, Ευρύ κοινό, Ομάδες στόχων δράσεων επικοινωνίας 

PSO696 
Ενέργειες 
επικοινωνίας 
και προβολής 
PSO697 
Επικοινωνιακά 
σχέδια δράσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑIΙ: Συγκεντρωτική αποτύπωση του Πλαισίου Επίδοσης του Προγράμματος 

Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  

Ονομασία 
Κω
δ. 

Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1.01 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

1.01.01 Ενίσχυση 
των υποδομών και 

δομών στήριξης 
της ΕΤΑΚ 

5.000.000 

RCO06 

Ερευνητές που 
εργάζονται σε 
υποστηριζόμενες 
ερευνητικές 
εγκαταστάσεις 

Ετήσιο 
Ισοδύναμο 
Πλήρους 

Απασχόλησης 

    5 50 

004 

Επενδύσεις σε 
πάγια περιουσιακά 
στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομέ
νης υποδομής για 
έρευνα, δημόσιων 
ερευνητικών 
κέντρων και 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που 
συνδέονται άμεσα 
με δραστηριότητες 
έρευνας και 
καινοτομίας 

4.250.000 5.000.000 

RCR102 

Θέσεις έρευνας που 
δημιουργήθηκαν 
στις 
υποστηριζόμενες 
οντότητες* 

Ετήσιο 
Ισοδύναμο 
Πλήρους 

Απασχόλησης 

0 2021   25 

PCO16  

Συμμετοχές 
θεσμικών φορέων 
σε διαδικασία 
επιχειρηματικής 
ανακάλυψης 

Συμμετοχές     90 225 

PSR016 

Επιχειρήσεις που 
εντάσσονται σε 
προσκλήσεις που 
προκύπτουν από 
διαδικασία 
επιχειρηματικής 
ανακάλυψης 

Επιχειρήσεις 0 2021   20 

1 1.01 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

1.01.02 Ενίσχυση 
έρευνας 

επιχειρήσεων - 
ερευνητικών 

φορέων με έμφαση 

5.000.000 RCO01 

Υποστηριζόμενες 
επιχειρήσεις (από 
τις οποίες: πολύ 
μικρές, μικρές, 
μεσαίες, μεγάλες) 

Επιχειρήσεις     5 20 010 

Δραστηριότητες 
έρευνας και 

καινοτομίας σε 
ΜΜΕ, 

4.250.000 5.000.000 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
σε τομείς 

προτεραιότητας 
της στρατηγικής 

έξυπνης 
εξειδίκευσης 

RCO02 
Επιχειρήσεις που 
υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις     5 20 
συμπεριλαμβανομέ
νης της δικτύωσηςης 

RCO10 

Επιχειρήσεις που 
συνεργάζονται με 
ερευνητικούς 
οργανισμούς 

Επιχειρήσεις     5 20 

RCR02 

Ιδιωτικές 
επενδύσεις που 
αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη 
(από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά 
μέσα) 

Ευρώ 0 2021   
3.300.00

0 

RCR03 

Μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
που εισάγουν 
καινοτομίες 
προϊόντων ή 
διαδικασιών 

Επιχειρήσεις 0 2021   14 

1 1.02 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

1.02.01 Ενίσχυση 
ανάπτυξης 

εφαρμογών και 
υπηρεσιών προς 

πολίτες και 
επιχειρήσεις 

10.000.000 RCO14 

Δημόσιοι 
οργανισμοί που 
υποστηρίζονται για 
την ανάπτυξη 
ψηφιακών 
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών 

Δημόσιοι 
οργανισμοί     5 17 016 

Λύσεις 
διακυβέρνησης ΤΠΕ, 
ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες και 
εφαρμογές  

8.500.000 
10.000.00

0 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RCR11 

Χρήστες νέων και 
αναβαθμισμένων 
δημόσιων 
ψηφιακών 
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών 

Χρήστες /έτος 81.050 2020   100.000 

1 1.03 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

1.03.01 Ενίσχυση 
της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητα
ς των επιχειρήσεων 

20.000.000 

RCO01 

Υποστηριζόμενες 
επιχειρήσεις (από 
τις οποίες: πολύ 
μικρές, μικρές, 
μεσαίες, μεγάλες) 

Επιχειρήσεις     25 133 

021 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 

διεθνοποίηση ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέν

ων παραγωγικών 
επενδύσεων 

17.000.000 
20.000.00

0 

RCO02 
Επιχειρήσεις που 
υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις     25 133 

RCO05 
Νέες επιχειρήσεις 
που υποστηρίζονται 

Επιχειρήσεις     10 53 

RCO75 

Στρατηγικές για 
ολοκληρωμένη 
χωρική ανάπτυξη 
που υποστηρίζονται  

Συνεισφορές 
σε 

στρατηγικές 
    0 7 

RCR01 

Θέσεις εργασίας 
που 
δημιουργήθηκαν 
στις 
υποστηριζόμενες 
οντότητες 

Ετήσια Ισοδ. 
Πλήρ. Απασχ 

(ΙΠΑ) 
0 2021   160 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RCR02 

Ιδιωτικές 
επενδύσεις που 
αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη 
(από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά 
μέσα) 

Ευρώ 0 2021   
13.300.0

00 

PSR998 

Φορείς που 
συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση της 
εταιρικής σχέσης 

Συμμετέχοντε
ς 83 2021   105 

2 2.01 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

2.01.01. Δράσεις 
εξοικονόμησης 
ενέργειας των 

δημοσίων 
υποδομών 

15.000.000 

RCO19 

Δημόσια κτίρια με 
βελτιωμένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

Τετραγωνικά 
μέτρα     8.500 34.500 

45 

Ανακαίνιση για 
ενεργειακή 

απόδοση ή μέτρα 
ενεργειακής 
απόδοσης σε 

δημόσια υποδομή, 
επιδεικτικά έργα και 

υποστηρικτικά 
μέτρα σε 

συμμόρφωση προς 
τα κριτήρια 
ενεργειακής 
απόδοσης  

12.750.000 
15.000.00

0 RCR26 

Ετήσια κατανάλωση 
πρωτογενούς 
ενέργειας (εκ της 
οποίας: κατοικίες, 
δημόσια κτίρια, 
επιχειρήσεις, άλλα)  

MWh/έτος 20.000 2021   12.000 

RCR29 
Εκτιμώμενες 
εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου  

Τόνοι 
ισοδύναμου 

CO2/έτος 
10.000 2021   6.000 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 2.04 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

2.04.01. Ενίσχυση 
της πρόληψης, της 
αντιμετώπισης και 

της διαχείρισης 
των φυσικών 

κινδύνων 

27.000.000 

RCO25 

Αντιπλημμυρικά 
έργα σε ακτές, 
όχθες ποταμών και 
λιμνών που 
κατασκευάστηκαν ή 
ενισχύθηκαν 
πρόσφατα 

Χιλιόμετρα     5,5 21 

58 

Προσαρμογή στα 
μέτρα για την 

αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής 

και πρόληψη και 
διαχείριση των 
κινδύνων που 

συνδέονται με το 
κλίμα: πλημμύρες 
και κατολισθήσεις 

(συμπεριλαμβανομέ
νων των 

δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης, 

της πολιτικής 
προστασίας και των 

συστημάτων 
διαχείρισης 

καταστροφών, των 
υποδομών και των 
προσεγγίσεων με 

βάση το 
οικοσύστημα) 

22.950.000 27.000.00
0 

PSO904 

Επιφάνεια 
αντιπλημμυρικών 
έργων μη 
γειτνιαζόντων με 
υδάτινο περιβάλλον 

τετραγωνικά  
χιλιόμετρα 

    9 15 

PSO903 
Επενδύσεις σε 
εξοπλισμό πολιτικής 
προστασίας 

Ευρώ     
3.000.00

0 
6.000.00

0 

RCR35 

Πληθυσμός που 
ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά 
μέτρα 

Άτομα 0 2021   55.000 

PSR120 

Πληθυσμός που 
ωφελείται από 
δράσεις πρόληψης, 
αντιμετώπισης και 
διαχείρισης 
φυσικών κινδύνων 

Άτομα 0 2021   283.689 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 

2.05 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

2.05.01 
Κατασκευή, 

αναβάθμιση και 
ορθολογική 

διαχείριση των 
υποδομών 
ύδρευσης. 

15.000.000 

RCO30 

Μήκος νέων ή 
αναβαθμισμένων 
σωλήνων για τα 
συστήματα 
διανομής των 
δημόσιων δικτύων 
ύδρευσης 

Χιλιόμετρα     200 250 

62 

Παροχή νερού για 
ανθρώπινη 
κατανάλωση 
(άντληση, 
επεξεργασία, 
υποδομές 
αποθήκευσης και 
διανομής, μέτρα 
αποδοτικότητας, 
παροχή πόσιμου 
νερού) 

12.750.000 15.000.00
0 

PSO906 

Επενδύσεις σε 
υποδομές 
βελτίωσης της 
ποιότητας και 
εξοικονόμησης του 
πόσιμου ύδατος 

Ευρώ     0 2.500.00
0 

RCR41 

Πληθυσμός 
συνδεδεμένος σε 
βελτιωμένο δημόσιο 
δίκτυο ύδρευσης 

Άτομα 0 2021   91.000 

2.05 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

2.05.02 Δράσεις 
των μέτρων του 

Σχεδίου 
Διαχείρισης 

Λεκανών Απορροής 
του Υδατικού 

Διαμερίσματος 
Δυτικής 

Μακεδονίας. 

3.500.000 

PSO897 
Παρεμβάσεις για τη 
βιώσιμη διαχείριση 
των υδάτων 

Παρεμβάσεις     6 10 

64 

Διαχείριση υδάτων 
και διατήρηση 
υδάτινων πόρων 
(συμπεριλαμβάνοντ
αι η διαχείριση 
λεκάνης απορροής 
ποταμού, ειδικά 
μέτρα για την 
προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, 
επανάχρηση, 
μείωση των 
διαρροών) 

2.975.000 3.500.000 

PSR897 

Πληθυσμός που 
ωφελείται από 
παρεμβάσεις 
βιώσιμης 
διαχείρισης των 
υδάτων  

Άτομα 0 2021   283.689 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2.05 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

2.05.03 Δράσεις 
υποδομών 

διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων 

16.061.672 

RCO31 

Μήκος νέων ή 
αναβαθμισμένων 
σωλήνων για το 
δημόσιο δίκτυο 
συλλογής λυμάτων 

Χιλιόμετρα     60 155 

65 
Συλλογή και 
επεξεργασία υγρών 
αποβλήτων 

13.652.421 16.061.67
2 

RCO32 

Νέα ή 
αναβαθμισμένη 
ικανότητα 
επεξεργασίας 
λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

    8.200 20.000 

RCR42 

Πληθυσμός 
συνδεδεμένος σε 
τουλάχιστον 
δευτερεύον 
δημόσιο σύστημα 
επεξεργασίας 
λυμάτων 

Άτομα 0 2021   25.000 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 2.06 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

2.06.01 Προώθηση 
δράσεων 

πρόληψης, 
ελαχιστοποίησης, 

διαλογής και 
ανακύκλωσης των 

απορριμμάτων, 
δημιουργίας και 
διαχείρισης των 

πράσινων σημείων 

3.000.000 

RCO34 
Πρόσθετη ικανότητα 
για την ανακύκλωση 
των αποβλήτων 

Τόνοι/έτος     500 2.500 

67 

Διαχείριση οικιακών 
αποβλήτων: μέτρα 
πρόληψης, 
ελαχιστοποίησης, 
διαλογής, 
επανάχρησης, 
ανακύκλωσης 

2.550.000 3.000.000 

RCR47 
Ανακυκλωμένα 
απόβλητα 

Τόνοι/έτος 0 2021   2.125 

3 3.02 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

3.02.01 
Αναβάθμιση 

ενδοπεριφερειακο
ύ δικτύου και 

προώθηση της  
συνδεσιμότητας με 

την Εγνατία και 
τους Κάθετους 

Άξονες 

38.920.045 

RCO44 
Μήκος νέων ή 
αναβαθμισμένων 
οδών - μη ΔΕΔ-Μ 

Χιλιόμετρα     0 22 

090 

Άλλες νέες ή 
αναβαθμισμένες 
εθνικές και 
περιφερειακές οδοί 
και οδοί τοπικής 
πρόσβασης 

33.082.038 38.920.04
5 

RCR56 

Εξοικονόμηση 
χρόνου που 
οφείλεται στη 
βελτίωση των 
οδικών υποδομών 

Ανθρωποηµέ
ρες / έτος 

0 2021   2.000 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4A 4A.02 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4A.02.01 Ανάπτυξη 
/ αναβάθμιση 

υποδομών 
σχολικής  

εκπαίδευσης 

10.000.000 

RCO67 

Χωρητικότητα 
τάξεων νέων ή 
εκσυγχρονισμένων 
εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων 

Άτομα     37.000 37.500 

122 

Υποδομές για 
πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

8.500.000 10.000.00
0 

RCR71 

Ετήσιος αριθμός 
χρηστών νέων ή 
εκσυγχρονισμένων 
εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων  

Χρήστες/έτος 0 2021   35.500 

4A 4A.02 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4A.02.02 Βελτίωση 
της 

προσβασιμότητας 
και της ισότιμης 
πρόσβασης στη 

σχολική 
εκπαίδευση 
μαθητών με 

αναπηρίες και 
ειδικές 

εκπαιδευτικές 
ανάγκες  

1.000.000 

  Χωρίς δεικτοποίηση           

122 

Υποδομές για 
πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

850.000 1.000.000 

  Χωρίς δεικτοποίηση           

4A 4A.02 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4A.02.03 Ανάπτυξη 
/ αναβάθμιση 

υποδομών 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

12.000.000 RCO67 

Χωρητικότητα 
τάξεων νέων ή 
εκσυγχρονισμένων 
εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων 

Άτομα     500 2.970 123 
Υποδομές για 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

10.200.000 
12.000.00

0 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RCR71 

Ετήσιος αριθμός 
χρηστών νέων ή 
εκσυγχρονισμένων 
εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων  

Χρήστες/έτος 0 2021   2.800 

4A 4A.02 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4A.02.04 Βελτίωση 
προσβασιμότητας 
και της ισότιμης 
πρόσβασης στην 

εκπαίδευση 
φοιτητών με 

αναπηρίες και 
ειδικές 

εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

2.000.000 

  Χωρίς δεικτοποίηση           

123 
Υποδομές για 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

1.700.000 2.000.000 

  Χωρίς δεικτοποίηση           

4A 4A.05 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4A.05.01 Ανάπτυξη 
/ αναβάθμιση 

υποδομών υγείας  
12.000.000 

RCO69 

Χωρητικότητα νέων 
ή 
εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων 
υγειονομικής 
περίθαλψης 

Άτομα / έτος     0 28.000 

128 
Υποδομές στον 
τομέα της υγείας 10.200.000 

12.000.00
0 

RCR73 

Ετήσιος αριθμός 
χρηστών νέων ή 
εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων 
υγειονομικής 
περίθαλψης 

Χρήστες/έτος 72.905 2020   86.900 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4A 4A.05 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4A.05.02 Ενίσχυση 
/ αναβάθμιση του 

υγειονομικού 
εξοπλισμού των 

υποδομών υγείας 

8.000.000 

RCO69 

Χωρητικότητα νέων 
ή 
εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων 
υγειονομικής 
περίθαλψης 

Άτομα / έτος     283.689 283.689 

129 
Υγειονομικός 
εξοπλισμός 6.800.000 8.000.000 

RCR73 

Ετήσιος αριθμός 
χρηστών νέων ή 
εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων 
υγειονομικής 
περίθαλψης 

Χρήστες/έτος 
512.02

9 2020   537.630 

4A 4A.05 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4A.05.03 Ανάπτυξη 
/ αναβάθμιση 

υποδομών 
κοινωνικής 
μέριμνας 

4.000.000 

RCO70 

Χωρητικότητα νέων 
ή 
εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων 
κοινωνικής 
μέριμνας (εκτός της 
στέγασης)  

Άτομα     35 47 

127 

Άλλες κοινωνικές 
υποδομές που 
συμβάλλουν στην 
κοινωνική ένταξη 
στην κοινότητα 

3.400.000 4.000.000 

RCR74 

Ετήσιος αριθμός 
χρηστών νέων ή 
εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων 
κοινωνικής 
μέριμνας 

Χρήστες/έτος 0 2021   50 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4A 4A.06 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4A.06.01 
Προστασία, 

ανάδειξη και 
προβολή της 

φυσικής 
κληρονομιάς και 

του οικοτουρισμού 

3.246.375 RCO77 

Αριθμός 
πολιτιστικών και 
τουριστικών χώρων 
που 
υποστηρίζονται* 

Πολιτιστικοί 
και 

τουριστικοί 
χώροι 

    6 15 165 

Προστασία, 
ανάπτυξη και 
προβολή των 
δημόσιων 
τουριστικών 
περιουσιακών 
στοιχείων και 
υπηρεσιών στον 
τομέα του 
τουρισμού  

2.759.418 3.246.375 

4A.06.02 
Προστασία και 

ανάδειξη 
πολιτιστικής 

κληρονομιάς και 
λειτουργικής τους 

δικτύωσης 

5.500.000 RCR77 

Επισκέπτες 
πολιτιστικών και 
τουριστικών χώρων 
που υποστηρίζονται 
* 

Επισκέπτες 
ανά έτος 30.000 2021   45.000 166 

Προστασία, 
ανάπτυξη και 
προβολή της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς και 
των πολιτιστικών 
υπηρεσιών 

4.675.000 5.500.000 

4B 4B.01 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.01.01 Δράσεις 
προώθησης 

ανέργων στην 
απασχόληση (ΝΘΕ) 

με έμφαση σε 
τομείς της 

στρατηγικής 
έξυπνης 

εξειδίκευσης  

3.700.000 

ΕΕCO02 

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομέ
νων των 
μακροχρόνια 
ανέργων 

Αριθμός 
ατόμων 

    30 150 

134 

Μέτρα για τη 
βελτίωση της 
πρόσβασης στην 
απασχόληση 

3.145.000 3.700.000 

RCO75 

Στρατηγικές για 
ολοκληρωμένη 
χωρική ανάπτυξη 
που υποστηρίζονται  

Συνεισφορές 
σε 

στρατηγικές 
    0 7 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

EECR05 

Συμμετέχοντες που 
εργάζονται, 
συμπεριλαμβανομέ
νης της 
αυτοαπασχόλησης, 
έξι μήνεςμετά τη 
συμμετοχή τους 

Άτομα 23 2018   40 

PSR998 

Φορείς που 
συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση της 
εταιρικής σχέσης 

Συμμετέχοντε
ς 83 2021   105 

4B 4B.01 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.01.02 Δράσεις 
κατάρτισης-

αναβάθμισης 
δεξιοτήτων 
ανέργων με 

έμφαση σε τομείς 
της στρατηγικής 

έξυπνης 
εξειδίκευσης  

3.000.000 

ΕΕCO02 

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομέ
νων των 
μακροχρόνια 
ανέργων 

Αριθμός 
ατόμων     200 1.000 

134 

Μέτρα για τη 
βελτίωση της 
πρόσβασης στην 
απασχόληση 

2.550.000 3.000.000 

RCO75 

Στρατηγικές για 
ολοκληρωμένη 
χωρική ανάπτυξη 
που υποστηρίζονται  

Συνεισφορές 
σε 

στρατηγικές 
    0 7 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ΕΕCR03 

Συμμετέχοντες που 
αποκτούν τυπικό 
επαγγελματικό 
προσόν αμέσως 
μετά τη συμμετοχή 
τους 

Αριθμός 
ατόμων 980 2021   980 

PSR998 

Φορείς που 
συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση της 
εταιρικής σχέσης 

Συμμετέχοντε
ς 83 2021   105 

4B 4B.01 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.01.03 Δράσεις 
ενίσχυσης της 

αυτοαπασχόλησης 
/ έναρξης 

επαγγελματικής 
δραστηριότητας 

(ΝΕΕ) 

4.500.000 

ΕΕCO02 

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομέ
νων των 
μακροχρόνια 
ανέργων 

Αριθμός 
ατόμων 

    45 225 

137 

Στήριξη της 
αυτοαπασχόλησης 
και της σύστασης 
νεοφυών 
επιχειρήσεων  

3.825.000 4.500.000 
RCO75 

Στρατηγικές για 
ολοκληρωμένη 
χωρική ανάπτυξη 
που υποστηρίζονται  

Συνεισφορές 
σε 

στρατηγικές 
    0 7 

EECR05 

συμμετέχοντες που 
εργάζονται, 
συμπεριλαμβανομέ
νης της 
αυτοαπασχόλησης, 
έξι μήνες μετά τη 
συμμετοχή τους 

Άτομα 184 2021   200 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

PSR998 

Φορείς που 
συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση της 
εταιρικής σχέσης 

Συμμετέχοντε
ς 

83 2021   105 

4B 4B.01 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.01.04 Δράσεις 
στήριξης 

υφιστάμενων / 
νέων κοινωνικών 

επιχειρήσεων 
(ΚΑλΟ) 

2.000.000 

PSO799 

 Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
υφιστάμενων και 
νέων φορέων 
κοινωνικής και 
αλληλέγγυας 
οικονομίας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων     0 20 

138 

Στήριξη της 
κοινωνικής 
οικονομίας και των 
κοινωνικών 
επιχειρήσεων  

1.700.000 2.000.000 

PSR799 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
υφιστάμενων και 
νέων φορέων 
κοινωνικής και 
αλληλέγγυας 
οικονομίας που η 
λειτουργία τους 
συνεχίζεται ένα έτος 
μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

0 2021   18 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4B 4B.04 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.04.01 Δράσεις 
αναβάθμισης 
δεξιοτήτων 

εργαζομένων σε 
μικρές επιχειρήσεις 
και επαγγελματιών 

με έμφαση σε 
τομείς της 

στρατηγικής 
έξυπνης 

εξειδίκευσης  

2.400.000 

ΕΕCO05 

Απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομέ
νων των 
αυτοαπασχολούμεν
ων 

Αριθμός 
ατόμων     160 800 

146 

Στήριξη της 
προσαρμογής των 
εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και 
των επιχειρηματιών 
στην αλλαγή 

2.040.000 2.400.000 
ΕΕCR03 

Συμμετέχοντες που 
αποκτούν τυπικό 
επαγγελματικό 
προσόν αμέσως 
μετά τη συμμετοχή 
τους 

Αριθμός 
ατόμων 

590 2021   680 

RCO75 

Στρατηγικές για 
ολοκληρωμένη 
χωρική ανάπτυξη 
που υποστηρίζονται  

Συνεισφορές 
σε 

στρατηγικές 
    0 7 

PSR998 

Φορείς που 
συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση της 
εταιρικής σχέσης 

Συμμετέχοντε
ς 

83 2021   105 

4B 4B.06 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.06.01 
Υποστήριξη 

μαθητών ΑμεΑ και 
μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

12.987.164 PSO798 

Αριθμός δομών για 
την ένταξη παιδιών 
με αναπηρία ή / και 
ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

Αριθμός 
Δομών 

    250 250 149 

Στήριξη της 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 
(εξαιρουμένων των 
υποδομών) 

11.039.089 
12.987.16

4 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

PSR798 

Αριθμός 
ωφελουμένων 
παιδιών με 
αναπηρία ή / και 
ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

Αριθμός 
ατόμων 

280 2021   290 

4B 4B.08 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.08.01. 
Υποστήριξη 

παρεμβάσεων 
ισότιμης 

πρόσβασης 
φοιτητών με 
αναπηρία και 

ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες στην 

Ανώτατη 
Εκπαίδευση 

1.500.000 

PSO805 

Αριθμός δομών για 
την ένταξη 
φοιτητών με 
αναπηρία και άλλες 
ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

Αριθμός 
Φορέων / 

Οντοτήτων 
    1 1 

150 

Στήριξη της 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 
(εξαιρουμένων των 
υποδομών) 

1.275.000 1.500.000 

PSR805 

Αριθμός 
ωφελουμένων 
φοιτητών με 
αναπηρία και άλλες 
ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

Αριθμός 
Ατόμων 

390 2021   500 

4B 4B.08 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.08.02 Δράσεις 
για τη συμμετοχή 
μειονεκτουσών 
ομάδων στην 

ενεργή κοινωνική 

1.600.000 PSO793 

Αριθμός φορέων 
που υλοποιούν 
δράσεις ενεργής 
ένταξης ατόμων 
μειονεκτουσών 
ομάδων 

Αριθμός 
φορέων 

/οντοτήτων 
    0 13 152 

Μέτρα για την 
προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της 
ενεργού 
συμμετοχής στην 
κοινωνία 

1.360.000 1.600.000 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ζωή χωρίς 

αποκλεισμούς 

PSR793 

Αριθμός 
ωφελουμένων που 
λαμβάνουν 
υπηρεσίες ενεργής 
ένταξης 

Αριθμός 
ατόμων 0 2021   18.500 

4B 4B.08 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.08.03 Δράσεις 
ενίσχυσης της 

ικανότητας των 
φορέων για την 
προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης 

900.000 

  Χωρίς δεικτοποίηση           

152 

Μέτρα για την 
προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της 
ενεργού 
συμμετοχής στην 
κοινωνία 

765.000 900.000 

  Χωρίς δεικτοποίηση           

4B 4B.09 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.09.01 
Ολοκληρωμένες 
δράσεις ένταξης 
υπηκόων τρίτων 

χωρών στην αγορά 
εργασίας  

2.600.000 

ΕΕCO13 Υπήκοοι τρίτων 
χωρών 

Αριθμός 
ατόμων 

    80 820 

156 

Ειδικές δράσεις για 
την αύξηση της 
συμμετοχής των 
υπηκόων τρίτων 
χωρών στην 
απασχόληση 

2.210.000 2.600.000 

PSR790 

Yπήκοοι τρίτων 
χωρών που 
αναζητούν ή που 
βρίσκουν 
απασχόληση 
αμέσως μετά τη 
συμμετοχή τους 

Αριθμός 
ατόμων 

623 2020   650 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4B 4B.10 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.10.01 
Ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις 
ένταξης των ρομά 

στην αγορά 
εργασίας  

1.000.000 

ΕΕCO15 

Μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομέ
νων 
περιθωριοποιημένω
ν κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά) 

Αριθμός 
ατόμων 

    15 165 

154 

Μέτρα για τη 
βελτίωση της 
πρόσβασης 
περιθωριοποιημένω
ν ομάδων, όπως οι 
Ρομά, στην 
εκπαίδευση και την 
απασχόληση και για 
την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξής 
τους 

850.000 1.000.000 

EECR05 

συμμετέχοντες που 
εργάζονται, 
συμπεριλαμβανομέ
νης της 
αυτοαπασχόλησης, 
έξι μήνες μετά τη 
συμμετοχή τους 

Άτομα 0 2021   33 

4B 4B.10 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.10.02 Δράσεις 
υποστήριξης των 

Ρομά για τη 
βελτίωση 
συνθηκών 

διαβίωσης ή/και 
μετεγκατάστασης 

1.000.000 ΕΕCO18 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
δημόσιων 
διοικήσεων ή 
δημόσιων 
υπηρεσιών σε 
εθνικό, 
περιφερειακό ή 
τοπικό επίπεδο 

Αριθμός 
Φορέων 

    1 3 154 

Μέτρα για τη 
βελτίωση της 
πρόσβασης 
περιθωριοποιημένω
ν ομάδων, όπως οι 
Ρομά, στην 
εκπαίδευση και την 
απασχόληση και για 
την προώθηση της 

850.000 1.000.000 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

PSR794 

Ωφελούμενοι Ρομά 
από προγράμματα 
βελτίωσης 
συνθηκών 
διαβίωσης 

Αριθμός 
ατόμων 

0 2021   200 

κοινωνικής ένταξής 
τους 

4B 4B.10 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.10.03 
Παρεμβάσεις 

ενίσχυσης νηπίων, 
παιδιών/εφήβων 

Ρομά σε βιωματικά 
εργαστήρια και 

παιδικές 
κατασκηνώσεις   

500.000 

PSO795 

Αριθμός φορέων 
που υλοποιούν 
προγράμματα 
ενίσχυσης παιδιών 
Ρομά 

Αριθμός 
Φορέων 

    1 3 

154 

Μέτρα για τη 
βελτίωση της 
πρόσβασης 
περιθωριοποιημένω
ν ομάδων, όπως οι 
Ρομά, στην 
εκπαίδευση και την 
απασχόληση και για 
την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξής 
τους 

425.000 500.000 

PSR795 

Aριθμός 
ωφελουμένων 
παιδιών από 
προγράμματα 
ενίσχυσης Ρομά 

Αριθμός 
ατόμων 

0 2021   50 

4B 4B.11 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.11.01 
Προώθηση και 

υποστήριξη 
παιδιών για την 

ένταξή τους στην 
προσχολική 

18.000.000 PSO792 

Αριθμός ληπτών 
voucher για την 
ένταξη παιδιών σε 
δομές φροντίδας 
και δημιουργικής 
απασχόλησης 

Αριθμός 
ατόμων 

    5.000 7.500 148 

Στήριξη της 
προσχολικής 
εκπαίδευσης και 
φροντίδας 
(εξαιρουμένων των 
υποδομών) 

15.300.000 18.000.00
0 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
εκπαίδευση καθώς 

και για τη 
πρόσβασή παιδιών 
σχολικής ηλικίας, 

εφήβων και 
ατόμων με 

αναπηρία, σε 
υπηρεσίες 

δημιουργικής 
απασχόλησης 

PSR792 

Αριθμός παιδιών 
που ωφελούνται 
από την ένταξη σε 
δομές φροντίδας 
και δημιουργικής 
απασχόλησης 

Αριθμός 
ατόμων 

10.500 2021   10.500 

4B 4B.11 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.11.02  Ενίσχυση 
Δομών Παροχής 

Κοινωνικών 
Υπηρεσιών 

7.500.000 

PSO796 

Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών 
που υποστηρίζονται  

Αριθμός 
Δομών 

    10 10 

158 

Μέτρα για την 
αναβάθμιση της 
ισότιμης και 
έγκαιρης 
πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες 
και προσιτές 
υπηρεσίες 

6.375.000 7.500.000 

PSO807 
Αριθμός νέων 
κοινωνικών δομών 
που υποστηρίζονται 

Αριθμός 
Δομών 

    2 2 

PSR796 

Αριθμός 
επωφελουμένων 
των συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών  

Αριθμός 
Ατόμων 

20.958 2021   22.000 

PSR807 

Αριθμός 
επωφελουμένων 
των νέων 
κοινωνικών δομών  

Αριθμός 
Ατόμων 

660 2021   700 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4B 4B.11 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.11.03 Δομές 
καταπολέμησης 

της βίας κατά των 
γυναικών 

3.000.000 

PSO796 

Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών 
που υποστηρίζονται  

Αριθμός 
Δομών 

    4 4 

158 

Μέτρα για την 
αναβάθμιση της 
ισότιμης και 
έγκαιρης 
πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες 
και προσιτές 
υπηρεσίες 

2.550.000 3.000.000 

PSR796 

Αριθμός 
επωφελουμένων 
των συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών  

Αριθμός 
Ατόμων 860 2021   1.300 

4B 4B.11 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.11.04 Ενίσχυση 
δομών παροχής 

υπηρεσιών 
φροντίδας σε 

τοπικό επίπεδο 

12.000.000 

PSO796 

Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών 
που υποστηρίζονται  

Αριθμός 
Δομών 

    9 9 

159 

Μέτρα για την 
αναβαθμισμένη 
παροχή υπηρεσιών 
φροντίδας που 
βασίζονται στην 
οικογένεια και την 
τοπική κοινότητα  

10.200.000 12.000.00
0 

PSR796 

Αριθμός 
επωφελουμένων 
των συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών  

Αριθμός 
Ατόμων 

457 2021   560 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4B 4B.11 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.11.05 Ενίσχυση 
υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας  

4.700.000 

PSO801 

Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
δομών υγείας που 
υποστηρίζονται  

Αριθμός 
Δομών 

    3 3 

160 

Μέτρα για τη 
βελτίωση της 
προσβασιμότητας, 
της 
αποτελεσματικότητ
ας και της 
ανθεκτικότητας των 
συστημάτων 
υγειονομικής 
περίθαλψης 
(εξαιρουμένων των 
υποδομών) 

3.995.000 4.700.000 

PSO806 

Αριθμός νέων 
δομών/φορέων 
υγείας που 
υποστηρίζονται 

Αριθμός 
δομών  ή/και 

φορέων 
(οντότητες) 

    0 7 

PSR801 

Αριθμός 
επωφελουμένων 
των συνεχιζόμενων 
δομών υγείας  

Αριθμός 
Ατόμων 

15.600 2021   17.100 

PSR806 

Αριθμός 
επωφελουμένων 
των νέων δομών 
/φορέων υγείας 

Αριθμός 
Ατόμων 

0 2021   
χωρίς 

τιμή 
στόχου 

4B 4B.11 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.11.06 Ενίσχυση 
υπηρεσιών 

δημόσιας υγείας 
2.100.000   Χωρίς δεικτοποίηση           160 

Μέτρα για τη 
βελτίωση της 
προσβασιμότητας, 
της 
αποτελεσματικότητ

1.785.000 2.100.000 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  Χωρίς δεικτοποίηση           

ας και της 
ανθεκτικότητας των 
συστημάτων 
υγειονομικής 
περίθαλψης 
(εξαιρουμένων των 
υποδομών) 

4B 4B.11 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.11.07 Ενίσχυση 
υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας 
3.500.000 

PSO806 

Αριθμός νέων 
δομών/φορέων 
υγείας που 
υποστηρίζονται 

Αριθμός 
δομών  ή/και 

φορέων 
(οντότητες) 

    4 4 

160 

Μέτρα για τη 
βελτίωση της 
προσβασιμότητας, 
της 
αποτελεσματικότητ
ας και της 
ανθεκτικότητας των 
συστημάτων 
υγειονομικής 
περίθαλψης 
(εξαιρουμένων των 
υποδομών) 

2.975.000 3.500.000 

PSR806 

Αριθμός 
επωφελουμένων 
των νέων δομών 
/φορέων υγείας 

Αριθμός 
Ατόμων 

0 2021   
χωρίς 

τιμή 
στόχου 

4B 4B.11 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.11.08 Ανάπτυξη 
υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση των 

εξαρτήσεων 

2.000.000 

PSO801 

Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
δομών υγείας που 
υποστηρίζονται  

Αριθμός 
Δομών 

    3 3 

160 

Μέτρα για τη 
βελτίωση της 
προσβασιμότητας, 
της 
αποτελεσματικότητ
ας και της 
ανθεκτικότητας των 
συστημάτων 
υγειονομικής 
περίθαλψης 

1.700.000 2.000.000 

PSO806 

Αριθμός νέων 
δομών/φορέων 
υγείας που 
υποστηρίζονται 

Αριθμός 
δομών  ή/και 

φορέων 
(οντότητες) 

    0 3 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

PSR801 

Αριθμός 
επωφελουμένων 
των συνεχιζόμενων 
δομών υγείας  

Αριθμός 
Ατόμων 

140 2021   150 

(εξαιρουμένων των 
υποδομών) 

PSR806 

Αριθμός 
επωφελουμένων 
των νέων δομών 
/φορέων υγείας 

Αριθμός 
Ατόμων 

0 2021   
χωρίς 

τιμή 
στόχου 

4B 4B.11 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.11.09 Υπηρεσίες 
μακροχρόνιας 

φροντίδα (LTC) για  
άτομα με χρόνιες 

παθήσεις 

1.600.000 

  Χωρίς δεικτοποίηση           

161 

Μέτρα για τη 
βελτίωση της 
πρόσβασης στη 
μακροχρόνια 
περίθαλψη 
(εξαιρουμένων των 
υποδομών) 

1.360.000 1.600.000 

  Χωρίς δεικτοποίηση           

4B 4B.11 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.11.10 
Πρόγραμμα 
κοινωνικού 

φροντιστή και 
προσωπικού 

2.700.000   Χωρίς δεικτοποίηση           161 

Μέτρα για τη 
βελτίωση της 
πρόσβασης στη 
μακροχρόνια 
περίθαλψη 

2.295.000 2.700.000 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
βοηθού ατόμων 

που χρήζουν 
ειδικής φροντίδας   Χωρίς δεικτοποίηση           

(εξαιρουμένων των 
υποδομών) 

4Β 4B.11 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.11.11 Δράσεις 
αποϊδρυματοποίησ

ης παιδιών 
2.000.000 

  Χωρίς δεικτοποίηση           

162 

Μέτρα για τον 
εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων 
κοινωνικής 
προστασίας, 
συμπεριλαμβανομέ
νης της προώθησης 
της πρόσβασης στην 
κοινωνική 
προστασία 

1.700.000 2.000.000 

  Χωρίς δεικτοποίηση           

4B 4B.12 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.12.01  Δράσεις 
αντιμετώπισης του 

κινδύνου 
αποκλεισμού 
παιδιών και 
εφήβων σε 

υποβαθμισμένες / 
απομακρυσμένες 

περιοχές 

1.000.000 

PSO797 

Αριθμός φορέων 
που υλοποιούν 
δράσεις στο πλαίσιο 
της «Εγγύησης για 
το παιδί» 

Αριθμός 
Φορέων 

    1 5 

163 

Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης 
των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού 
αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομέ
νων των απόρων και 
των παιδιών 

850.000 1.000.000 

PSR797 

Aριθμός 
ωφελουμένων 
παιδιών από 
δράσεις στο πλαίσιο 
της «Εγγύησης για 
το παιδί» 

Αριθμός 
Ατόμων 

0 2021   100 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4B 4B.12 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.12.02 
Ολοκληρωμένα 
σχέδια τοπικών 

δράσεων για την 
αντιμετώπιση της 
παιδικής φτώχειας 

1.200.000 

PSO797 

Αριθμός φορέων 
που υλοποιούν 
δράσεις στο πλαίσιο 
της «Εγγύησης για 
το παιδί» 

Αριθμός 
Φορέων 

    0 1 

163 

Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης 
των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού 
αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομέ
νων των απόρων και 
των παιδιών 

1.020.000 1.200.000 

PSR797 

Aριθμός 
ωφελουμένων 
παιδιών από 
δράσεις στο πλαίσιο 
της «Εγγύησης για 
το παιδί» 

Αριθμός 
Ατόμων 

0 2021   375 

4B 4B.12 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

4B.12.03 Δράσεις 
στεγαστικής 

συνδρομής για 
άτομα και 

οικογένειες που 
βρίσκονται σε 

αστεγία ή κίνδυνο 
αστεγίας 

1.000.000 

  Χωρίς δεικτοποίηση           

163 

Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης 
των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού 
αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομέ
νων των απόρων και 
των παιδιών 

850.000 1.000.000 

  Χωρίς δεικτοποίηση           

5 5.01 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

Επιχειρησιακά 
Σχέδια Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης 
(ΒΑΑ)  
- 5.01.01 Ενίσχυση 
ανάπτυξης 
ψηφιακών 
εφαρμογών και 
υπηρεσιών που 

40.578.903 RCO74 

Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 
έργα στο πλαίσιο 
στρατηγικών για 
ολοκληρωμένη 
χωρική ανάπτυξη 

Άτομα     0 42.000 17 

Λύσεις 
διακυβέρνησης ΤΠΕ, 
ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες και 
εφαρμογές, που 
συμμορφώνονται με 
τα κριτήρια μείωσης 
των εκπομπών 
αερίων του 

2.550.000 3.000.000 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
συμβάλλουν στη 
μείωση των 
εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου ή 
στη βελτίωση της 
ενεργειακής 
απόδοσης  
- 5.01.02 Δράσεις 
εξοικονόμησης 
ενέργειας των 
δημοσίων 
υποδομών   
- 5.01.03 Δράσεις 
διαλογής και 
ανακύκλωσης των 
απορριμμάτων, 
δημιουργίας και 
διαχείρισης 
πράσινων σημείων 
- 5.01.04 Δράσεις 
για τη βελτίωση 
της ενεργειακής 
αποδοτικότητας 
των οχημάτων των 
μέσων μαζικής 
μεταφοράς   
- 5.01.05 

θερμοκηπίου ή 
ενεργειακής 
απόδοσης 

RCO75 

Στρατηγικές για 
ολοκληρωμένη 
χωρική ανάπτυξη 
που υποστηρίζονται  

Συνεισφορές 
σε 

στρατηγικές 
    0 5 45 

Ανακαίνιση για 
ενεργειακή 
απόδοση ή μέτρα 
ενεργειακής 
απόδοσης σε 
δημόσια υποδομή, 
επιδεικτικά έργα και 
υποστηρικτικά 
μέτρα σε 
συμμόρφωση προς 
τα κριτήρια 
ενεργειακής 
απόδοσης 

4.250.000 5.000.000 

RCO19 

Δημόσια κτίρια με 
βελτιωμένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

Τετραγωνικά 
Μέτρα 

    2.300 11.500 67 

Διαχείριση οικιακών 
αποβλήτων: μέτρα 
πρόληψης, 
ελαχιστοποίησης, 
διαλογής, 
επανάχρησης, 
ανακύκλωσης 

1.700.000 2.000.000 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Αναβάθμιση 
ενδοπεριφερειακο
ύ δικτύου και 
προώθηση της 
Προσβασιμότητας  
- 5.01.06 Δράσεις 
προστασίας, 
ανάπτυξης και 
προβολής της 
δημόσιας 
τουριστικής 
περιουσίας  
- 5.01.07 
Προστασία και 
ανάδειξη 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς και 
λειτουργικής τους 
δικτύωσης  
- 5.01.08 Δράσεις 
αναπλάσεων και 
δημιουργίας 
λειτουργικών 
κοινόχρηστων 
χώρων 
συμπεριλαμβανομ
ένης της ισότιμης 
πρόσβασης για τα 
ΑμεΑ 

              81 
Υποδομή για 
καθαρές αστικές 
μεταφορές 

7.292.067 8.578.903 

PSR998  

Φορείς που 
συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση της 
εταιρικής σχέσης 

Συμμετέχοντε
ς 40 2021   50 90 

Άλλες νέες ή 
αναβαθμισμένες 
εθνικές και 
περιφερειακές οδοί 
και οδοί τοπικής 
πρόσβασης 

5.950.000 7.000.000 

RCR26  

Ετήσια κατανάλωση 
πρωτογενούς 
ενέργειας (εκ της 
οποίας: κατοικίες, 
δημόσια κτίρια, 
επιχειρήσεις, άλλα)  

MWh/έτος 6.785 2021   4.000 165 

Προστασία, 
ανάπτυξη και 
προβολή των 
δημόσιων 
τουριστικών 
περιουσιακών 
στοιχείων και 
υπηρεσιών στον 
τομέα του 
τουρισμού 

1.700.000 2.000.000 

 RCR29 
Εκτιμώμενες 
εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδύναμου 

CO2/έτος 
3.400 2021   2.000 166 

Προστασία, 
ανάπτυξη και 
προβολή της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς και 
των πολιτιστικών 
υπηρεσιών 

3.400.000 4.000.000 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

              168 
Φυσική αναγέννηση 
και ασφάλεια 
δημόσιων χώρων 

7.650.000 9.000.000 

5 5.02 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

Επιχειρησιακά 
Σχέδια 
Ολοκληρωμένης 
Χωρικής 
Επένδυσης (ΟΧΕ)  
- 5.02.01 Δράσεις 
Ενεργειακής 
Αναβάθμισης 
Δημόσιων 
Υποδομών  
- 5.02.02 
Κατασκευή, 
αναβάθμιση και 

30.000.000 RCO74 

Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 
έργα στο πλαίσιο 
στρατηγικών για 
ολοκληρωμένη 
χωρική ανάπτυξη 

Άτομα     0 110.000 45 

Ανακαίνιση για 
ενεργειακή 
απόδοση ή μέτρα 
ενεργειακής 
απόδοσης σε 
δημόσια υποδομή, 
επιδεικτικά έργα και 
υποστηρικτικά 
μέτρα σε 
συμμόρφωση προς 
τα κριτήρια 
ενεργειακής 
απόδοσης 

4.250.000 5.000.000 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ορθολογική 
διαχείριση των 
υποδομών 
ύδρευσης 
- 5.02.03 Υποδομές 
διαχείρισης 
αστικών λυμάτων 
για την προστασία 
των υδάτινων 
αποδεκτών 
- 5.02.04 Δράσεις 
διαλογής και 
ανακύκλωσης των 
απορριμμάτων, 
δημιουργίας και 
διαχείρισης 
πράσινων σημείων 
- 5.02.05 
Προστασία, 
ανάδειξη και 
διαχείριση των 
περιοχών Natura 
2000 
- 5.02.06 

RCO75 

Στρατηγικές για 
ολοκληρωμένη 
χωρική ανάπτυξη 
που υποστηρίζονται  

Συνεισφορές 
σε 

στρατηγικές 
    0 2 62 

Παροχή νερού για 
ανθρώπινη 
κατανάλωση 
(άντληση, 
επεξεργασία, 
υποδομές 
αποθήκευσης και 
διανομής, μέτρα 
αποδοτικότητας, 
παροχή πόσιμου 
νερού) 

2.550.000 3.000.000 

RCO19 

Δημόσια κτίρια με 
βελτιωμένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

Τετραγωνικά 
Μέτρα 

    2300 11.500 65 
Συλλογή και 
επεξεργασία υγρών 
αποβλήτων 

1.700.000 2.000.000 

              67 

Διαχείριση οικιακών 
αποβλήτων: μέτρα 
πρόληψης, 
ελαχιστοποίησης, 
διαλογής, 
επανάχρησης, 
ανακύκλωσης 

850.000 1.000.000 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Προστασία, 
ανάδειξη και 
διαχείριση της 
φύσης και της 
βιοποικιλότητας 
- 5.02.07 
Αναβάθμιση 
ενδοπεριφερειακο
ύ δικτύου και 
προώθηση της 
προσβασιμότητας 
- 5.02.08 Δράσεις 
προστασίας, 
ανάπτυξης και 
προβολής της 
δημόσιας 
τουριστικής 
περιουσίας 
- 5.02.09 
Προστασία και 
ανάδειξη 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς και 
λειτουργικής τους 
δικτύωσης 
- 5.02.10 
Προστασία και 
ανάδειξη της 
φυσικής 

PSR998  

Φορείς που 
συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση της 
εταιρικής σχέσης 

Συμμετέχοντε
ς 

43 2021   55 78 

Προστασία, 
αποκατάσταση και 
βιώσιμη χρήση των 
περιοχών Natura 
2000 

680.000 800.000 

RCR26  

Ετήσια κατανάλωση 
πρωτογενούς 
ενέργειας (εκ της 
οποίας: κατοικίες, 
δημόσια κτίρια, 
επιχειρήσεις, άλλα)  

MWh/έτος 6.785 2021   4.000 79 

Προστασία της 
φύσης και της 
βιοποικιλότητας, 
φυσική κληρονομιά 
και φυσικοί πόροι, 
πράσινες και 
γαλάζιες υποδομές 

680.000 800.000 

 RCR29 
Εκτιμώμενες 
εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδύναμου 

CO2/έτος 
3.400 2021   2.000 90 

Άλλες νέες ή 
αναβαθμισμένες 
εθνικές και 
περιφερειακές οδοί 
και οδοί τοπικής 
πρόσβασης 

5.950.000 7.000.000 

              165 

Προστασία, 
ανάπτυξη και 
προβολή των 
δημόσιων 
τουριστικών 
περιουσιακών 
στοιχείων και 
υπηρεσιών στον 
τομέα του 
τουρισμού 

2.125.000 2.500.000 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
κληρονομιάς και 
του οικοτουρισμού 
- 5.02.11 Δράσεις 
αναπλάσεων και 
δημιουργίας 
λειτουργικών 
κοινόχρηστων 
χώρων 
συμπεριλαμβανομ
ένης της ισότιμης 
πρόσβασης για τα 
ΑμεΑ 

              166 

Προστασία, 
ανάπτυξη και 
προβολή της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς και 
των πολιτιστικών 
υπηρεσιών 

2.550.000 3.000.000 

              167 

Προστασία, 
ανάπτυξη και 
προβολή της 
φυσικής 
κληρονομιάς και του 
οικοτουρισμού 
εκτός από τις 
περιοχές Natura 
2000 

1.190.000 1.400.000 

              168 
Φυσική αναγέννηση 
και ασφάλεια 
δημόσιων χώρων 

2.975.000 3.500.000 

6 TB 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

6.01.01 Δράσεις 
προετοιμασίας, 

εφαρμογής, 
παρακολούθησης, 

επιθεώρησης 

1.100.000 

PSO691 Έλεγχοι και 
επιθεωρήσεις 

Έλεγχοι/ 
Επιθεωρήσεις 

    60 400 

180 

Προετοιμασία, 
υλοποίηση, 
παρακολούθηση και 
έλεγχος 

935.000 1.100.000 

PSO693 
Συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών και 
προμηθειών 

Συμβάσεις     20 70 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 TB 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

6.01.02 Δράσεις 
αξιολόγησης και 

εκπόνησης 
μελετών 

800.000 PSO693 
Συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών και 
προμηθειών 

Συμβάσεις     8 20 181 
Αξιολόγηση και 
μελέτες, συλλογή 
δεδομένων 

680.000 800.000 

6 TB 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

6.01.03 Δράσεις 
ενίσχυσης της 

ικανότητας των 
φορέων και 

δικαιούχων του 
προγράμματος 

2.301.164 

PSO692
a 

Άτομα που 
εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν 
στους Δικαιούχους 

Άτομα     40 100 

182 

Ενίσχυση της 
ικανότητας των 
αρχών του κράτους 
μέλους, των 
δικαιούχων και των 
οικείων εταίρων 

1.955.989 2.301.164 PSO692
b 

Άτομα που 
εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν 
εκτός Δικαιούχων 

Άτομα     20 40 

PSO694 
Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

Δομές     12 26 

6 TB 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

6.01.04 Δράσεις 
πληροφόρησης και 
επικοινωνίας του 

προγράμματος 

1.000.000 

PSO696 
Ενέργειες 
επικοινωνίας και 
προβολής 

Ενέργειες     20 70 

179 
Πληροφόρηση και 
επικοινωνία 

850.000 1.000.000 

PSO697 
Επικοινωνιακά 
σχέδια δράσης Σχέδια     1 1 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

7 TB 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

7.01.01 Δράσεις 
προετοιμασίας, 

εφαρμογής, 
παρακολούθησης, 

επιθεώρησης 

500.000 

PSO691 
Έλεγχοι και 
επιθεωρήσεις 

Έλεγχοι/ 
Επιθεωρήσεις 

    12 50 

180 

Προετοιμασία, 
υλοποίηση, 
παρακολούθηση και 
έλεγχος 

425.000 500.000 

PSO693 
Συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών και 
προμηθειών 

Συμβάσεις     2 5 

7 TB 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

7.01.02 Δράσεις 
αξιολόγησης και 

εκπόνησης 
μελετών 

300.000 PSO693 
Συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών και 
προμηθειών 

Συμβάσεις     1 5 181 
Αξιολόγηση και 
μελέτες, συλλογή 
δεδομένων 

255.000 300.000 

7 TB 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

7.01.03 Δράσεις 
ενίσχυσης της 

ικανότητας των 
φορέων και 

δικαιούχων του 
προγράμματος 

915.635 

PSO692
a 

Άτομα που 
εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν 
στους Δικαιούχους 

Άτομα     20 50 

182 

Ενίσχυση της 
ικανότητας των 
αρχών του κράτους 
μέλους, των 
δικαιούχων και των 
οικείων εταίρων 

778.289 915.635 PSO692
b 

Άτομα που 
εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν 
εκτός Δικαιούχων 

Άτομα     8 16 

PSO694 Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

Δομές     6 15 
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Προ 
τερ
αι 

ότη 
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς. 
Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδ.] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Κατηγορίες 
Δράσεων 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάση

ς/ 
αναφ
ο ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ.: 
Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβ: 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Κωδικ
ός  Ονομασία 

Κω
δ. Ονομασία 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

7 TB 
Λιγότερο 

Αναπτυγμέν
ες 

7.01.04 Δράσεις 
πληροφόρησης και 
επικοινωνίας του 

προγράμματος 

400.000 

PSO696 
Ενέργειες 
επικοινωνίας και 
προβολής 

Ενέργειες     3 10 

179 
Πληροφόρηση και 
επικοινωνία 340.000 400.000 

PSO697 
Επικοινωνιακά 
σχέδια δράσης 

Σχέδια     1 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙI: Δελτία Ταυτότητας Ειδικών Δεικτών του Προγράμματος 

Δελτία Ταυτότητας Ειδικών Δεικτών ΕΤΠΑ / ΤΣ / ΤΔΜ (δράσεις τύπου ΕΤΠΑ) 

Ειδικοί Δείκτες Εκροών ΕΤΠΑ / ΤΣ / ΤΔΜ (δράσεις τύπου ΕΤΠΑ) 

Ειδικός Στόχος 1.i: Ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και 
αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών 

Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

0 Συνάφεια ταμείου ΕΤΠΑ 

1 Κωδικός δείκτη PCO16 

2 Ονομασία δείκτη Συμμετοχές θεσμικών φορέων σε διαδικασία επιχειρηματικής 
ανακάλυψης 

2b Κωδικός δείκτη 
καισύντομο όνομα 
(όνομα ανοιχτών 
δεδομένων) 

PCO16 RTDI: Stakeholders in entrepreneurial discovery process  

 

3 Μονάδα μέτρησης Συμμετοχές 

4 Τύπος δείκτη Εκροών 

5 Τιμή Βάσης 0 

6 Ορόσημο 2024 ≥0 

7 Τιμή Στόχος 2029 >0 

8 Στόχος πολιτικής ΣΠ1 Πιο Έξυπνη Ευρώπη 

9 Ειδικός στόχος RSO 1.1Έρευνα και Καινοτομία 

10 Βασικές έννοιες και 
ορισμοί 

Θεσμικοί φορείς που συμμετέχουν σε διαδικασίες επιχειρηματικής 
ανακάλυψης στο πλαίσιο των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης.Εάν στην 
ίδια διαδικασία συμμετέχουν δύο ή περισσότεροι εκπρόσωποι του ίδιου 
θεσμικού φορέα, ο φορέας πρέπει να μετρηθεί μια φορά (βλ.JRC στις 
παραπομπές). 
Οι θεσμικοί φορείς που συμμετέχουν σε διαδικασία επιχειρηματικής 
ανακάλυψης εκπροσωπούν (ή καλύπτουν) όλους του άξονες της Τετραπλής 
Έλικας (επιχειρηματικός, δημόσιος τομέας, ερευνητικός/ακαδημαϊκός, 
κοινωνία των πολιτών). 
Η επιχειρηματική ανακάλυψη είναι μια συμμετοχική, δυναμική διαδικασία 
εντοπισμού και προτεραιοποίησης κρίσιμων δραστηριοτήτων που 
συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη και 
την κοινωνική ευημερία, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες 
της χώραςκαι της κάθε περιφέρειας. Επιτυγχάνεται μέσω της δομημένης 
διαβούλευσης με όλους τους παράγοντες που συγκροτούν το οικοσύστημα 
καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ πρωταγωνιστικό 
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Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

ρόλο στην ανάδειξη των τεχνολογικών προτεραιοτήτων έχουν οι 
επιχειρήσεις και οι παραγωγικοί φορείς γενικότερα. 
Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης είναι μια διαδικασία από τα 
κάτω προς τα πάνω και αποκλίνει από την παραδοσιακή πολιτική 
παρέμβασης (συγκεντρωτική διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα πάνω 
προς τα κάτω), η οποία βασίζεται στην αρχή ότι η απαιτούμενη γνώση είναι 
διάσπαρτη στους εμπλεκόμενους φορείς και όχι συγκεντρωμένη σε μια 
κεντρική υπηρεσία/ δημόσια αρχή (“the omniscient state”–D.Foray2). 

Ο δείκτης χρησιμοποιείται μαζί με τον κοινό δείκτη εκροών RCO04 
«Επιχειρήσεις χωρίς χρηματοδοτική υποστήριξη». 

11 Πηγή δεδομένων Υποστηριζόμενα έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ  

12 Χρόνος μέτρησης Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης 

13 Άθροιση Κανόνας 1: Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου 

14 Αναφορές Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο 

Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες 
τιμές,σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα VII 
του ΚΚΔ, πίνακας 5). 

15 Παραπομπές JRC στο διαδίκτυο: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/edp  

16 Συσχετιζόμενος 
δείκτης προς χρήση 
από την Επιτροπή με 
βάση το Παράρτημα 
ΙΙ του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ 

  

17 Σημειώσεις  

 

Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

0 Συνάφεια ταμείου ΕΤΠΑ 

1 Κωδικός δείκτη PSR016 

2 Ονομασία δείκτη Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε προσκλήσεις που προκύπτουν από 
διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης 

2b Κωδικός δείκτη 
καισύντομο όνομα 
(όνομα ανοιχτών 
δεδομένων) 

 

3 Μονάδα μέτρησης Επιχειρήσεις 

4 Τύπος δείκτη Αποτελεσμάτων 

                                                           
2 Chair of Economics and Management of Innovation, College of Management of Technology, Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerland 
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Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

5 Τιμή Βάσης 0 

6 Ορόσημο 2024 Δεν απαιτείται 

7 Τιμή Στόχος 2029 >0 

8 Στόχος πολιτικής ΣΠ1 Πιο Έξυπνη Ευρώπη 

9 Ειδικός στόχος RSO 1.1 Έρευνα και Καινοτομία 

10 Βασικές έννοιες και 
ορισμοί 

Αριθμός επιχειρήσεων που εντάσσονται σε προσκλήσεις, οι οποίες έχουν 
προκύψει στο πλαίσιο της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης. Ο 
δείκτης μετράει τις ενταγμένες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του αν αυτές 
συμμετείχαν ενεργά στις διαδικασίες που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της 
διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης. 

Η επιχείρηση είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που 
συνιστούν μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η 
οποία επωφελείται από κάποιο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, 
ειδικά για την κατανομή των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση εκτελεί 
μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες. 
Μια επιχείρηση μπορεί να είναι μια μοναδική νομική μονάδα. Οι νομικές 
μονάδες περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη 
αναγνωρίζεται από το νόμο ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα ή τα 
ιδρύματα που μπορούν να τα κατέχουν ή είναι μέλη τους, όπως γενικές 
εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ. Οι νομικές μονάδες 
περιλαμβάνουν επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική οικονομική 
δραστηριότητα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής καταστήματος ή 
συνεργείου, δικηγόρος ή αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης- χειροτέχνης 
(ESTAT στις παραπομπές, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του 
Συμβουλίου, τμήμα III Α της 15.03.1993). 
Για τους σκοπούς του παρόντος δείκτη, οι επιχειρήσεις είναι κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των 
αναγκών της αγοράς. 

Η επιχειρηματική ανακάλυψη είναι μια συμμετοχική, δυναμική διαδικασία 
εντοπισμού και προτεραιοποίησης κρίσιμων δραστηριοτήτων που 
συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη και 
την κοινωνική ευημερία, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες 
της χώρας, αλλά και της κάθε περιφέρειάς της. Επιτυγχάνεται μέσω της 
δομημένης διαβούλευσης με όλους τους παράγοντες που συγκροτούν το 
οικοσύστημα καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάδειξη των τεχνολογικών προτεραιοτήτων 
έχουν οι επιχειρήσεις και οι παραγωγικοί φορείς γενικότερα. 
Η διαδικασία επιχειρηματικής Ανακάλυψης είναι μια διαδικασία από τα 
κάτω προς τα πάνω και αποκλίνει από την παραδοσιακή πολιτική 
παρέμβασης (συγκεντρωτική διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα πάνω 
προς τα κάτω), η οποία βασίζεται στην αρχή ότι η απαιτούμενη γνώση είναι 
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Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

διάσπαρτη στους εμπλεκόμενους φορείς και όχι συγκεντρωμένη σε μια 
κεντρική υπηρεσία/ δημόσια αρχή (“the omniscient state” – D. Foray3).  
Ο δείκτης χρησιμοποιείται μαζί με τον κοινό δείκτη αποτελεσμάτων RCR02 
«Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις 
οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)». 

11 Πηγή δεδομένων Υποστηριζόμενα έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ  

12 Χρόνος μέτρησης Την πρώτη φορά που η επιχείρηση εντάσσεται σε πρόσκληση που έχει 
προκύψει από διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης. 

13 Άθροιση Κανόνας 1: Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου 

Μια επιχείρηση υπολογίζεται μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
προσκλήσεων στις οποίες εντάσσεται στον ίδιο ειδικό στόχο. 
Ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η 
αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των επιχειρήσεων. 

14 Αναφορές Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο 

Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες 
τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα 
VII του ΚΚΔ, πίνακας 9). 

15 Παραπομπές ESTAT: Eurostat - Εγχειρίδιο του ΟΟΣΑ για τις στατιστικές δημογραφίας 
των επιχειρήσεων, έκδοση 2007 

16 Συσχετιζόμενος 
δείκτης προς χρήση 
από την Επιτροπή με 
βάση το Παράρτημα 
ΙΙ του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ 

  

17 Σημειώσεις  

 

Ειδικός Στόχος 2.iv: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του 
κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που 
βασίζονται στο οικοσύστημα 

Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα Δείκτη 

0 Συνάφεια ταμείου ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ 

1 Κωδικός δείκτη PSO903 

2 Ονομασία δείκτη Επενδύσεις σε εξοπλισμό πολιτικής προστασίας 

2b Κωδικός δείκτη και 
σύντομο όνομα 

 

                                                           
3 Chair of Economics and Management of Innovation, College of Management of Technology, Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerland 
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Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα Δείκτη 

(όνομα ανοιχτών 
δεδομένων) 

3 Μονάδα μέτρησης Ευρώ 

4 Τύπος δείκτη Εκροών 

5 Τιμή Βάσης 0 

6 Ορόσημο 2024 >=0 

7 Τιμή Στόχος 2029 >0 

8 Στόχος πολιτικής Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπηκαι στο πλαίσιο του ΤΔΜ 

9 Ειδικός στόχος RSO2.4 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στο πλαίσιο του ΤΔΜ 

10 Βασικές έννοιες και 
ορισμοί 

Συνολική αξία των επενδύσεων σε έργα προμήθειας εξοπλισμού 
πολιτικής προστασίας για την ενίσχυση της ικανότητας πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνων και φυσικών καταστροφών που συνδέονται με το 
κλίμα, φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα και κινδύνων που 
συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Ο δείκτης καλύπτει επενδύσεις που σχετίζονται και με τις 4 φάσεις του 
κύκλου διαχείρισης καταστροφών, δηλαδή: 

 Πρόληψη (Prevention)  

 Ετοιμότητα (Preparedness) 
 Αντιμετώπιση (Response) 

 Βραχεία Αποκατάσταση (Short-term Relief) και Αποκατάσταση 
(Recovery) 

Ο δείκτης καλύπτει παρεμβάσεις που δεν αφορούν συγκεκριμένες 
καταστροφές ή δεν καλύπτονται από τους σχετικούς κοινούς δείκτες για 
τη διαχείριση κινδύνων σχετιζόμενων ή μη σχετιζόμενων με το κλίμα.  

11 Πηγή δεδομένων Υποστηριζόμενα έργα 

12 Χρόνος μέτρησης Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου 

13 Άθροιση 
 

14 Αναφορές Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο 
Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες 
τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα 
VII του ΚΚΔ, πίνακας 5). 

15 Παραπομπές  

16 Συσχετιζόμενος 
δείκτης προς χρήση 
από την Επιτροπή με 
βάση το Παράρτημα ΙΙ 
του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 

17 Σημειώσεις  



Π-ΔΜ 2021-2027 Μεθοδολογικό Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης 

 

Π-ΔΜ 21-27 Μεθοδολ ΠλΕπιδ (1.2).docx  244/279 

 

 

 

Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα Δείκτη 

0 Συνάφεια ταμείου ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ 

1 Κωδικός δείκτη PSO904 

2 Ονομασία δείκτη Επιφάνεια αντιπλημμυρικών έργων μη γειτνιαζόντων με υδάτινο 
περιβάλλον 

2b Κωδικός δείκτη και 
σύντομο όνομα 
(όνομα ανοιχτών 
δεδομένων) 

 

3 Μονάδα μέτρησης Τετραγωνικά Χιλιόμετρα 

4 Τύπος δείκτη Εκροών 

5 Τιμή Βάσης 0 

6 Ορόσημο 2024 >=0 

7 Τιμή Στόχος 2029 >0 

8 Στόχος πολιτικής Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπηκαι στο πλαίσιο του ΤΔΜ 

9 Ειδικός στόχος RSO2.4 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στο πλαίσιο του ΤΔΜ 

10 Βασικές έννοιες και 
ορισμοί 

Έκταση περιοχών που καλύπτονται από έργα προστασίας έναντι των 
πλημμυρών. Οι υποδομές προστασίας που υποστηρίζονται πρέπει να 
είναι νέες κατασκευασμένες ή υφιστάμενα έργα που βελτιώνονται 
σημαντικά. 
Ο δείκτης καλύπτει αντιπλημμυρικά έργα που δεν γίνονται σε όχθες 
ποταμών/ακτές/λίμνες κτλ., τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούνμε τον 
κοινό δείκτη εκροών RCO25 «Αντιπλημμυρικά έργα σε ακτές, όχθες 
ποταμών και λιμνών που κατασκευάστηκαν ή ενισχύθηκαν πρόσφατα». 

11 Πηγή δεδομένων Υποστηριζόμενα έργα 

12 Χρόνος μέτρησης Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου 

13 Άθροιση Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου. 

14 Αναφορές Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο 

Πρόβλεψη για σωρευτικές τιμές στόχου και επίτευξης από 
ενταγμέναέργα, έως το έτος αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 
5). 

15 Παραπομπές  

16 Συσχετιζόμενος 
δείκτης προς χρήση 
από την Επιτροπή με 
βάση το Παράρτημα ΙΙ 
του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ 
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Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα Δείκτη 

17 Σημειώσεις  

Ειδικός Στόχος 2.v: Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού 

Αρ. 
γραμμής Πεδίο Μεταδεδομένα Δείκτη 

0 Συνάφεια ταμείου ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ 

1 Κωδικός δείκτη PSO897 

2 Ονομασία δείκτη Παρεμβάσεις για τη βιώσιμηδιαχείριση των υδάτων 

2b Κωδικός δείκτη και 
σύντομο όνομα 
(όνομα ανοιχτών 
δεδομένων) 

 

3 Μονάδα μέτρησης Παρεμβάσεις 

4 Τύπος δείκτη Εκροών 

5 Τιμή Βάσης 0 

6 Ορόσημο 2024 >=0 

7 Τιμή Στόχος 2029 >0 

8 Στόχος πολιτικής Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ 

9 Ειδικός στόχος RSO2.5 Πρόσβαση στο νερό και στο πλαίσιο του ΤΔΜ 

10 Βασικές έννοιες και 
ορισμοί 

Ο δείκτης καλύπτει δράσεις που αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση των 
υδάτων π.χ. προστασία, παρακολούθηση, και άλλες παρεμβάσεις 
σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, π.χ. δράσεις που 
περιλαμβάνονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής των 
Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας κλπ). 
Ο δείκτης δεν μετράει παρεμβάσεις που σχετίζονται με το πόσιμο νερό, 
οι οποίες μετριούνται με τον κοινό δείκτη εκροών RC030 «Μήκος νέων 
ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα διανομής των δημοσίων 
δικτύων ύδρευσης»ή τον ειδικό δείκτη «Επενδύσεις σε νέα ή 
αναβαθμισμένα συστήματα βελτίωσης της ποιότητας της 
εξοικονόμησης και της παρακολούθησης του πόσιμου ύδατος». 
Επίσης, ο δείκτης δεν μετράει σχέδια ή στρατηγικές, οι οποίες 
μετριούνται με τον κοινό δείκτη εκροών RCO27 «Εθνικές και υποεθνικές 
στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»ή τον ειδικό 
δείκτη «Στρατηγικές και Σχέδια Διαχείρισης». 

11 Πηγή δεδομένων Υποστηριζόμενα έργα – ΟΠΣ ΕΣΠΑ 

12 Χρόνος μέτρησης Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου 

13 Άθροιση 
 

14 Αναφορές Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο 
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Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα Δείκτη 

Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες 
τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα 
VII του ΚΚΔ, πίνακας 5). 

15 Παραπομπές  

16 Συσχετιζόμενος 
δείκτης προς χρήση 
από την Επιτροπή με 
βάση το Παράρτημα ΙΙ 
του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 

17 Σημειώσεις  

 

Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα Δείκτη 

0 Συνάφεια ταμείου ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ  

1 Κωδικός δείκτη PSO906 

2 Ονομασία δείκτη Επενδύσεις σε υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και εξοικονόμησης 
του πόσιμου ύδατος 

2b Κωδικός δείκτη και 
σύντομο όνομα 
(όνομα ανοιχτών 
δεδομένων) 

 

3 Μονάδα μέτρησης Ευρώ 

4 Τύπος δείκτη Εκροών 

5 Τιμή Βάσης 0 

6 Ορόσημο 2024 >=0 

7 Τιμή Στόχος 2029 >0 

8 Στόχος πολιτικής Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ 

9 Ειδικός στόχος RSO2.5 Πρόσβαση στο νερό και στο πλαίσιο του ΤΔΜ 

10 Βασικές έννοιες και 
ορισμοί 

Ο δείκτης μετράει επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας 
και την εξοικονόμηση του πόσιμου νερού, όπως κατασκευή ή βελτίωση 
δεξαμενών, διυλιστηρίων κ.λ.π. 
Παρεμβάσεις που σχετίζονται με την κατασκευή νέων ή την αναβάθμιση 
αγωγών των συστημάτων διανομής των δημοσίων δικτύων ύδρευσης 
μετριούνται με τον RCO30 «Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων 
για τα συστήματα διανομής των δημοσίων δικτύων ύδρευσης». 

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης δεν μετράει σχέδια ή 
στρατηγικές γιατί αυτές μετριούνται με τον RCO27 «Εθνικές και 
υποεθνικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» ή 
τον Ειδικό Δείκτη «Στρατηγικές και Σχέδια Διαχείρισης». 
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Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα Δείκτη 

11 Πηγή δεδομένων Υποστηριζόμενα έργα – ΟΠΣ ΕΣΠΑ 

12 Χρόνος μέτρησης Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου 

13 Άθροιση 
 

14 Αναφορές Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο 
Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες 
τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα 
VII του ΚΚΔ, πίνακας 5). 

15 Παραπομπές  

16 Συσχετιζόμενος 
δείκτης προς χρήση 
από την Επιτροπή με 
βάση το Παράρτημα ΙΙ 
του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 

17 Σημειώσεις  
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Ειδικοί Δείκτες Αποτελεσμάτων ΕΤΠΑ / ΤΣ / ΤΔΜ (δράσεις τύπου ΕΤΠΑ) 

 

Ειδικός Στόχος 2.iv: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του 
κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που 
βασίζονται στο οικοσύστημα 

Αρ. 
γραμμής Πεδίο Μεταδεδομένα Δείκτη 

0 Συνάφεια ταμείου ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ 

1 Κωδικός δείκτη PSR120 

2 Ονομασία δείκτη Πληθυσμός που ωφελείται από δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και 
διαχείρισης φυσικών κινδύνων 

2b Κωδικός δείκτη και 
σύντομο όνομα 
(όνομα ανοιχτών 
δεδομένων) 

 

3 Μονάδα μέτρησης Άτομα 

4 Τύπος δείκτη Αποτελεσμάτων 

5 Τιμή Βάσης 0 

6 Ορόσημο 2024 Δεν απαιτείται 

7 Τιμή Στόχος 2029 >0 

8 Στόχος πολιτικής Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη 

9 Ειδικός στόχος 2.iv: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της 
πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα. 

10 Βασικές έννοιες και 
ορισμοί 

Πληθυσμός (κάτοικοι) που ωφελείταιαπό δράσεις πρόληψης,  
αντιμετώπισης και διαχείρισης φυσικών κινδύνων. Στις περιπτώσεις 
εξοπλισμού ως πληθυσμός λαμβάνεται ο αριθμός των κατοίκων που 
διαμένουν στην περιοχή αρμοδιότητας του σχετικού τομέα. 

11 Πηγή δεδομένων Υποστηριζόμενα έργα 

12 Χρόνος μέτρησης Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου 

13 Άθροιση Κανόνας 1: Αποφυγή διπλομετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου. 
Ο πληθυσμός σε μια συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να προσμετράται μία 
μόνο φορά, ακόμη και αν καλύπτεται από διάφορες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ίδιου ειδικού στόχου. 

14 Αναφορές Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο 
Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες 
τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα 
VII του ΚΚΔ, πίνακας 9). 

15 Παραπομπές  
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Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα Δείκτη 

16 Συσχετιζόμενος 
δείκτης προς χρήση 
από την Επιτροπή με 
βάση το Παράρτημα ΙΙ 
του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 

17 Σημειώσεις  

 

Ειδικός Στόχος 2.v: Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού 

Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα Δείκτη 

0 Συνάφεια ταμείου ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΤΔΜ 

1 Κωδικός δείκτη PSR897 

2 Ονομασία δείκτη Πληθυσμός που ωφελείται από παρεμβάσεις βιώσιμης διαχείρισης 
των υδάτων 

2b Κωδικός δείκτη και 
σύντομο όνομα 
(όνομα ανοιχτών 
δεδομένων) 

 

3 Μονάδα μέτρησης Άτομα 

4 Τύπος δείκτη Αποτελεσμάτων 

5 Τιμή Βάσης 0 

6 Ορόσημο 2024 Δεν απαιτείται 

7 Τιμή Στόχος 2029 >0 

8 Στόχος πολιτικής Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ 

9 Ειδικός στόχος RSO2.5 Πρόσβαση στο νερό και στο πλαίσιο του ΤΔΜ 

10 Βασικές έννοιες και 
ορισμοί 

Πληθυσμός που ζει σε περιοχές που καλύπτονται από παρεμβάσεις για 
τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων. 

Ο δείκτης καλύπτει τον πληθυσμό που ωφελείται από την υλοποίηση 
δράσεων που αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων π.χ. 
προστασία, παρακολούθηση, καθώς και άλλες παρεμβάσεις σύμφωνα 
με την κοινοτική και εθνική νομοθεσίαπ.χ. δράσεις που 
περιλαμβάνονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής των 
Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας κ.λ.π. 
Ο δείκτης μετρά το μόνιμο πληθυσμό των περιοχών που καλύπτονται 
από παρεμβάσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων. 

Στον δείκτη δεν προσμετρώνται έργα δημιουργίας ή βελτίωσης 
συστημάτων ύδρευσης, τα οποία μετριούνται με τον κοινό δείκτη RCR41 
«Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης» 
και έργα επεξεργασίας λυμάτων, τα οποία μετρούνται με τον κοινό 
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Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα Δείκτη 

δείκτη RCR 42 «Πληθυσμός συνδεδεμένος σε τουλάχιστον δευτερεύον 
δημόσιο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων». 

11 Πηγή δεδομένων Υποστηριζόμενα έργα 

12 Χρόνος μέτρησης Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου 

13 Άθροιση Κανόνας 1: Αποφυγή διπλομετρήσεων σε επίπεδο ειδικού στόχου. 

Ο πληθυσμός σε μια συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να προσμετράται μία 
μόνο φορά, ακόμη και αν καλύπτεται από διάφορες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ίδιου ειδικού στόχου. 

14 Αναφορές Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο 
Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες 
τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα 
VII του ΚΚΔ, πίνακας 9). 

15 Παραπομπές  

16 Συσχετιζόμενος 
δείκτης προς χρήση 
από την Επιτροπή με 
βάση το Παράρτημα ΙΙ 
του Καν. ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 

17 Σημειώσεις  

 

Ειδικός Στόχος 5i.  Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και 
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου 
τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές 

Ειδικός Στόχος 5ii.  Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και 
περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του 
βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών 

Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

0 Συνάφεια ταμείου ΕΤΠΑ 

1 Κωδικός δείκτη PSR998 

2 Ονομασία δείκτη Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης* 

2b Κωδικός δείκτη 
καισύντομο όνομα 
(όνομα ανοιχτών 
δεδομένων) 

 

3 Μονάδα μέτρησης Συμμετέχοντες 

4 Τύπος δείκτη Αποτελεσμάτων 
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5 Τιμή Βάσης ≥0 

6 Ορόσημο 2024 ≥0 

7 Τιμή Στόχος 2029 >0 

 

8 Στόχος πολιτικής Χρήση σε όλους τους στόχους πολιτικής, κατά περίπτωση  

9 Ειδικός στόχος Χρήση σε όλους τους ειδικούς στόχους, κατά περίπτωση 

10 Βασικές έννοιες και 
ορισμοί 

Αφορά τον αριθμό των συμμετεχόντων φορέων (τοπικοί, περιφερειακοί, 
κοινωνικοί, άλλοι) στο σχεδιασμό, την υλοποίηση/παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης. Ο δείκτης μετρά 
αθροιστικά το σύνολο των συμμετεχόντων φορέων στη διαμόρφωση της 
εταιρικής σχέσης σε όλες τις στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου. 

Τιμή βάσης  

Για τις νέες στρατηγικές η τιμή βάσης του Δείκτη είναι 0. 
Για τις στρατηγικές που υλοποιούνται την προγραμματική περίοδο 2014-
2020 και οι οποίες πρόκειται να επικαιροποιηθούν η τιμή βάσης είναι >0.  

Στην τιμή βάσης του 2021 μετρώνται οι συμμετέχοντες στον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των στρατηγικών της προγραμματικής περιόδου 2014-
2020, φορείς που προβλέπεται να συνεχίζουν να μετέχουν και στις 
επικαιροποιημένες στρατηγικές. Οι φορείς που δεν συμμετέχουν στην 
προγραμματική περίοδο 2021-2027, δεν πρέπει να προσμετρηθούν στην 
τιμή βάσης. 

Τιμή στόχος 

Η τιμή στόχος περιλαμβάνει κατά περίπτωση τους: 

α) συμμετέχοντες της τιμής βάσης 
β) πιθανά νέους συμμετέχοντες από τις επικαιροποιημένες στρατηγικές, 
και 

γ) συμμετέχοντες στις νέες στρατηγικές 

11 Πηγή δεδομένων Υποστηριζόμενα έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ  

12 Χρόνος μέτρησης Με την πρόοδο σχεδιασμού και υλοποίησης των χωρικών στρατηγικών 

13 Άθροιση Κανόνας 1: Η διπλή μέτρηση αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου 

14 Αναφορές Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο 

Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου του δείκτη και τις επιτευχθείσες 
τιμές,σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς(παράρτημα 
VII του ΚΚΔ, πίνακας 5). 

15 Παραπομπές  

16 Συσχετιζόμενος 
δείκτης προς χρήση 
από την Επιτροπή 
με βάση το 
Παράρτημα ΙΙ του 
Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ 

 

17 Σημειώσεις Διαφοροποίηση από τον κοινό δείκτη εκροών RCO112 
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Ο δείκτης μετρά τους φορείς που συμμετέχουν ενεργάστον σχεδιασμό, 
στην παρακολούθηση, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση των 
στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης. Δεν μετρά τους φορείς και τους πολίτες 
που συμμετέχουν σε συναντήσεις/ εκδηλώσειςγια τη διαμόρφωση 
/υλοποίηση των στρατηγικών, που μετρούνται στον δείκτη RCO112 
«Ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στην εκπόνηση και την υλοποίηση 
στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη». 
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Δελτία Ταυτότητας Ειδικών Δεικτών ΕΚΤ+ 
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Ειδικοί Δείκτες Εκροών ΕΚΤ+ 

Ειδικός Στόχος 4α. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα 
άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των 
εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην 
αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της 
αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας  

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSO799 

Ονομασία δείκτη αριθμός υποστηριζόμενων υφισταμένων και νέων φορέων κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας 

Ορισμός Φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας: όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του 
Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και 
ανάπτυξη φορέων της και άλλες διατάξεις". 
"Υφιστάμενοι": φορείς που έχουν ιδρυθεί πριν την ενίσχυση από το ΕΚΤ+ και που η 
ενίσχυση αποσκοπεί στην υποστήριξή τους κατά τη φάση του start up.  

"Νέοι": φορείς που ιδρύονται από/μετά την ενίσχυση του ΕΚΤ+ 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός επιχειρήσεων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  

Τιμή βάσης 0 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 4 
‘Ενεργός υποστήριξη για την εξεύρεση απασχόλησης’, της αρχής 5 ‘Ασφαλής και 
ευπροσάρμοστη απασχόληση’, της αρχής 6 "Αμοιβές" και της αρχής 10 "Υγιεινό, 
ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον και προστασία 
δεδομένων" του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 

Οι ΜΜΕ, οι κύριοι εργοδότες του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού,έχουν άμεσο 
ρόλο στην υλοποίηση των πολιτικών που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+. Στο πλαίσιο 
των πολιτικών  που έχουν στόχο τη βελτιωμένη πρόσβαση στην απασχόληση, οι 
ΜΜΕ υποστηρίζονται για την πρόσληψη, ιδίως μειονεκτούντων ατόμων. Οι ΜΜΕ 
αποτελούν στόχο και των πολιτικών που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων. 

Στις 9 Δεκεμβρίου 2021, ηΕ. 
Επιτροπήδημοσίευσενέοσχέδιοδράσηςγιατηνκοινωνικήοικονομίαμετοοποίο 
προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που θα υποστηρίξουν την κινητοποίηση όλου του 
δυναμικού της κοινωνικής οικονομίας. 

Συλλογή δεδομένων Μόνο οι επιχειρήσεις για τις οποίες προβλέπεται συγκεκριμένη δαπάνη θα πρέπει 
να μετρώνται στο δείκτη. Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας. 
Ο δείκτης μετρά α) υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις, δηλ. αυτές που έχουν 
ιδρυθεί πριν την έναρξη της ενίσχυσης από το ΕΚΤ+ (πριν την έναρξη υλοποίησης 
της πράξης) η οποίασκοπό έχει για να βοηθήσει την επιχείρηση με κάποιο τρόπο 
κατά την φάση έναρξης της λειτουργίας της και β) νέες κοινωνικές επιχειρήσεις δηλ. 
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

αυτές που έχουν ιδρυθεί κατά την περίοδο ενίσχυσης ή κατόπιν αυτής ως 
αποτέλεσμα της ενίσχυσης που έλαβαν. 
Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από διοικητικά έγγραφα π.χ. συμφωνίες 
επιχορήγησης. Ο δείκτης λαμβάνει τιμή όταν γίνει η πρώτη πιστοποίηση δαπανών 
από τον αρμόδιο φορέα. 

Συχνότητα αναφοράς  

Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 
31.1.2023 και έως το 2030. 

Σύνδεση με δείκτες Toυποσύνολο της τιμής του δείκτη PSO799 που μετρά υφιστάμενες κοινωνικές 
επιχειρήσεις ισούται  με την τιμή του κοινού δείκτη εκροών ΕΕCO19 

Επικύρωση EECO19 ≤PSO799 

 

Ειδικός Στόχος 4στ. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα 
άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των 
εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην 
αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της 
αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας  

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSO798 

Ονομασία δείκτη αριθμός δομών για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

Ορισμός Αριθμός δομών : Αριθμός σχολικών μονάδων γενικής αγωγής της προσχολικής, 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενισχύονται με: 
 εκπαιδευτικούς που υποστηρίζουν τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους 

 ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές/τριες που αδυνατούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν, και 

 ειδικό εκπαιδευτικόπροσωπικό(ΕΕΠ) για όσους μαθητές/τριες χρήζουν 
νοσηλευτικής φροντίδας. 

Ο Δείκτης μετρά στο επίπεδο της πράξης τα μοναδικά σχολεία που επωφελούνται 
από εκπαιδευτικούς ή/και ΕΒΠ ή/και ΕΕΠ για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών 
στήριξης παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός  φορέων/οντοτήτων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  

Τιμή Βάσης 0 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 1 
‘Εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση’, της αρχής 3 ‘Ίσες Ευκαιρίες’και της 
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

αρχής 17 "Ένταξη ατόμων με αναπηρία" του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων. 

Συλλογή δεδομένων Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται το σύστημα παρακολούθησης του 
δικαιούχου. 
O δείκτης λαμβάνει τιμή κατά την έναρξη υλοποίησης της πράξης στην οποία 
υποστηρίζεται η κάθε σχολική μονάδα με την απασχόληση του αντίστοιχου 
εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 
31.1.2023 και έως το 2030 

Σύνδεση με δείκτες Δεν υπάρχει 

Επικύρωση Η τιμή του δείκτη θα πρέπει να ταυτίζεται με την τιμή του EECO18. 

 

Ειδικός Στόχος 4η. Προώθηση  της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της 
απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις μειονεκτούσες ομάδες 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSO805 

Ονομασία δείκτη αριθμός δομών για την ένταξη φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

Ορισμός Αριθμός δομών: Αριθμός ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
ενισχύονται με ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη ή δημιουργία Μονάδων 
Προσβασιμότητας (ΜοΠρο), με στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη των 
αναγκών ισότιμης συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση των φοιτητών με 
αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των κύκλων σπουδών 
(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).  
Η ενίσχυση περιλαμβάνει τη στελέχωση των ΜοΠρο με το αναγκαίο προσωπικό, 
δαπάνες μετακίνησης των φοιτητών κλπ   

Μονάδα μέτρησης Αριθμός φορέων/οντοτήτων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  

Τιμή Βάσης 0 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 1 
‘Εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση’, της αρχής 3 ‘Ίσες Ευκαιρίες’ και της 
αρχής 17 "Ένταξη ατόμων με αναπηρία" του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων. 

Συλλογή δεδομένων Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται  το σύστημα παρακολούθησης του 
δικαιούχου.  
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

O δείκτης λαμβάνει τιμή κατά την έναρξη υλοποίησης της πράξης στην οποία 
υποστηρίζεται το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης με την απασχόληση του κατά 
περίπτωση αναγκαίου προσωπικού  λειτουργίας της Μονάδας Προσβασιμότητας . 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 
31.1.2023 και έως το 2030 

Σύνδεση με δείκτες Δεν υπάρχει 

Επικύρωση Η τιμή του δείκτη θα πρέπει να ταυτίζεται με την τιμή του EECO18. 

 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSO793 

Ονομασία δείκτη αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις ενεργής ένταξης ατόμων 
μειονεκτουσών ομάδων 

Ορισμός Αριθμός φορέων (Δήμος ή/και ΜΚΟ) που υλοποιούν δράσεις για τη συμμετοχή 
ατόμων μειονεκτουσών ομάδων στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ενεργή 
κοινωνική ένταξη χωρίς αποκλεισμούς. 

Άτομα μειονεκτουσών ομάδων: παιδιά οικογενειών σε κίνδυνο ή κάτω από το όριο 
της φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ή δικαιούχων επιδόματος κοινωνικής 
αλληλεγγύης, παιδιά υπηκόων τρίτων χωρών συμπεριλαμβανομένων προσφύγων 
και μεταναστών, μέλη μονογονεικών οικογενειών, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι , Ρομά κλπ. 

Ο δείκτης μετρά τους φορείς που υλοποιούν δράσεις για τη συμμετοχή ατόμων 
μειονεκτουσών ομάδων σε αθλητικές, καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές  
δραστηριότητες,(π.χ. συνδρομή σε γυμναστήρια, αθλητικούς και πολιτιστικούς 
συλλόγους, εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις κλπ). 

Ο δείκτης λαμβάνει τιμή στο επίπεδο της πράξης κατά την έναρξη υλοποίησης των 
δράσεων. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός φορέων/οντοτήτων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  

Τιμή Βάσης 0 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 3 “Ίσες 
ευκαιρίες”, της αρχής 11 “Φροντίδα και υποστήριξη των παιδιών”, της αρχής 11  
“Ένταξη ατόμων με αναπηρία” και της αρχής 18 “Μακροχρόνια φροντίδα” του 
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων 

Συλλογή δεδομένων Αυτή η πληροφορία συλλέγεται από τον Δικαιούχο. 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 
31.1.2023 και έως το 2030 

Σύνδεση με δείκτες Δεν υπάρχει 

Επικύρωση Σε περιπτώσεις που ο φορέας που ωφελείται από τις παρεμβάσεις αυτές είναι ο 
Δήμος, η τιμή του δείκτη PSO793 ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη EECO18 
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Ειδικός Στόχος 4ι. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως των Ρομά 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSO795 

Ονομασία δείκτη αριθμός φορέων που υλοποιούν προγράμματα ενίσχυσης παιδιών Ρομά 

Ορισμός Αριθμός φορέων (Δήμος ή/και ΜΚΟ) που υλοποιούν δράσεις ενίσχυσης νηπίων, 
παιδιών σχολικής ηλικίας/εφήβων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές 
κατασκηνώσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το Παιδί». 
Ο δείκτης μετρά τους φορείς που ωφελούνται από τα εν λόγω προγράμματα 
(βιωματικά εργαστήρια παιδιών 5-12 ετών και εφήβων, συμμετοχή σε παιδικές 
κατασκηνώσεις ή/και εργαστήρια παιδιών 2-5 ετών και συμβουλευτικής γονέων). 
Ο δείκτης λαμβάνει τιμή στο επίπεδο της πράξης κατά την έναρξη υλοποίησης του 
προγράμματος/παρέμβασης. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός φορέων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  

Τιμή Βάσης 0 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας. 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 3 ‘Ίσες 
Ευκαιρίες’ και της αρχής 11 “Φροντίδα και υποστήριξη των παιδιών” του 
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και για την εφαρμογή της 
Σύστασης του Συμβουλίου (Δεκέμβριος 2013) για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης 
των Ρομά στα Κ-Μ. 

Συλλογή δεδομένων Αυτή η πληροφορία συλλέγεται από τον Δικαιούχο . 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 
31.1.2022 και έως το 2030. 

Σύνδεση με δείκτες Δεν υπάρχει 

Επικύρωση Σε περιπτώσεις που ο φορέας που ωφελείται από τις παρεμβάσεις αυτές είναι ο 
Δήμος, η τιμή του δείκτη PSO795 ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη EECO18 
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Ειδικός Στόχος 4ια. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την 
πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο, 
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην 
κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες, βελτίωση της 
προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και 
της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών 
μακροχρόνιας περίθαλψης 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSO792 

Ονομασία δείκτη αριθμός ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και 
δημιουργικής απασχόλησης 4 

Ορισμός Ο δείκτης αφορά τη . δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών σε ανάγκη και 
ιδιαίτερα ευάλωτων παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση» η οποία θα υλοποιηθεί 
σε τρεις κύκλους, 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025. Η δράση είναι 
προσανατολισμένη στην Πολιτική «Εγγύηση για τα Παιδιά» και την αντιμετώπιση 
της παιδικής φτώχειας, με το ΕΚΤ+ να υποστηρίζει τα πιο ευάλωτα παιδιά στη βάση 
εκ των προτέρων προσδιορισμένων κριτηρίων σε εθνικό επίπεδο. Μετά την 
ολοκλήρωση και του τρίτου κύκλου, η χρηματοδότηση της δράσης θα αναληφθεί 
εξολοκλήρου από εθνικούς πόρους». 

Η δράση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την «Εγγύηση για το 
παιδί» και συνεπώς δεν είναι οι γονείς (λήπτες voucher) η ομάδα στόχος που 
υποστηρίζει η δράση, αλλά τα παιδιά. Για το λόγο αυτό ο δείκτης δεν συνδέεται με 
συλλογή μικροδεδομένων, ούτε σχετίζεται με τιμές κοινών δεικτών συμμετεχόντων. 
“Αριθμός ληπτών voucher”: αριθμόςατόμων που λαμβάνουν “αξία τοποθέτησης” 
(voucher) για την ένταξη παιδιών σε δομές προσχολικής αγωγής, διαπαιδαγώγησης 
και δημιουργικής απασχόλησης. 

Οι Δομές όπως ορίζονται στα σημεία δβ) και δγ) της παρ. δ) του άρθρου 3 του Ν. 
4387/2021 και ειδικότερα: 
“Δομές προσχολικής αγωγής, διαπαιδαγώγησης”: οι μονάδες Φροντίδας 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Φ.Π.Α.Δ.) και ειδικότερα οι Βρεφικοί, 
Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί / Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης 
Φροντίδας / Μονάδες Απασχόλησης Βρεφών ή/και Παιδιών 

“Δομές δημιουργικής απασχόλησης”: τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με 
Αναπηρία ΚΔΑΠ.  
Ο δείκτης μετράται μία φορά στο επίπεδο της πράξης/ κύκλου υλοποίησης. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός ατόμων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  
Η τιμή – στόχος του δείκτη αφορά τρεις κύκλους υλοποίησης (2022-2023, 2023-
2024, 2024-2025) και θα προσδιοριστεί με βάση τα δεδομένα της τρέχουσας ππ. 

                                                           
4 Προτείνεται αλλαγή στην ονομασία του δείκτη για τη δεύτερη υποβολή των περιφερειακών προγραμμάτων 
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Μετά τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου εφαρμογής της δράσης, ο δείκτης θα 
επαναστοχοθετηθεί με νέες παραδοχές. 

Τιμή  Αναφοράς 0 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας 
Δεν απαιτείται κατηγοριοποίηση δεδομένων ανά φύλο  

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162)και για την εφαρμογή της αρχής 11 
‘Φροντίδα και στήριξη των παιδιών’ του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, καθώς και για την εφαρμογή της Σύστασης του Συμβουλίου σχετικά 
με τα συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας 
(2019). 

Συλλογή δεδομένων Αυτή η πληροφορία συλλέγεται από το σύστημα συλλογής δεδομένων του 
Δικαιούχου.Δεν καταχωρούνται στο ΟΠΣ προσωπικά δεδομένα για τη μέτρηση των 
τιμών του δείκτη. Αυτά τηρούνται στο σύστημα του Δικαιούχου. 

Συχνότητα αναφοράς  Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 31.1.2023 
και έως το 2030 

Σύνδεση με δείκτες Δεν υπάρχει 

Επικύρωση Δεν υπάρχει 

 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSO796 

Ονομασία δείκτη αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται5 

Ορισμός Ως «συνεχιζόμενες κοινωνικές δομές» εννοούνται οι κάτωθι δομές που 
συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ την ΠΠ 2014-2020 και συνεχίζουν να 
ενισχύονται/ συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ την ΠΠ 2021-2027:  

1. Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ). (Τα Παραρτήματα Ρομά, τα ΚΕΜ και οι κινητές 
μονάδες των ΚΚ δεν μετρώνται ως διακριτές δομές στο δείκτη) 

2. Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ατόμων με αναπηρίες 
3. Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), 
4. Δομές παροχής βασικών αγαθών (Κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, 

συσσίτια), 
5. Δομές κακοποιημένων γυναικών (ξενώνες και συμβουλευτικά κέντρα), και 
6. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ). 

Η κάθε δομή μετράται μία φορά στο επίπεδο της πράξης και λαμβάνει την τιμή 1 
με την απόφαση ένταξης της Πράξης. 

Σε περιπτώσεις συλλειτουργίας ενιαίας δομής κοινωνικού παντοπωλείου και 
συσσιτίου, η τιμή του δείκτη στις αντίστοιχες πράξεις θα πρέπει να είναι 1 (δηλ. το 
συσσίτιο και το παντοπωλείο θεωρούνται 1 δομή). Δεν έχει σημασία αν το συσσίτιο 
και το παντοπωλείο συστεγάζονται στο ίδιο οίκημα ή βρίσκονται σε διαφορετικούς 
χώρους/κτίρια. Για τη μεθοδολογία μέτρησης του δείκτη, κάθε συλλειτουργούσα 

                                                           
5Oδείκτης μετρά τις δομές με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει θα επηρεάσει το είδος 
των δομών που θα καλύπτει και τον τρόπο μέτρησής τους.  



Π-ΔΜ 2021-2027 Μεθοδολογικό Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης 

 

Π-ΔΜ 21-27 Μεθοδολ ΠλΕπιδ (1.2).docx  261/279 

 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

δομή είναι 1 δομή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πράξεων που οι δομές συσσιτίων 
και παντοπωλείων είναι διακριτές δομές, και άρα είτε εντάσσονται σε ξεχωριστές 
πράξεις  είτε σε διαφορετικά υποέργα στο πλαίσιο της ίδιας πράξης, μετρώνται ως 
ξεχωριστές δομές στο δείκτη. 

Εννοείται πως τα κοινωνικά φαρμακεία είναι διακριτές δομές επίσης. Π.χ. σε μία 
πράξη που έχει 1 υποέργο κοινωνικό φαρμακείο και 1 υποέργο συλλειτουργούσα 
δομή συσσίτιο/παντοπωλείο, ο δείκτης θα πρέπει να λάβει τιμή 2 (1 φαρμακείο και 
1 συλλειτουργούσα δομή συσσιτίου/παντοπωλείου). Σε πράξη που έχει 3 
διαφορετικές δομές (φαρμακείο, συσσίτιο , παντοπωλείο), ο δείκτης θα πρέπει να 
λάβει τιμή 3. Δεν έχει σημασία ο αριθμός των υποέργων. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός δομών (οντότητες) 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου. Εντός του 
2024 θα επανεξεταστεί η λειτουργία και συγχρηματοδότηση των κοινωνικών 
δομών, υπό το πρίσμα ενός σχεδίου βιωσιμότητας για τη σταδιακή έξοδο  από τη 
συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+. Αλλαγές που θα προκύψουν από την ανωτέρω 
διαδικασία θα αποτυπωθούν στην Ενδιάμεση Αναθεώρηση του Προγράμματος το 
2025». 

Τιμή Βάσης 0 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 3 “Ίσες 
ευκαιρίες”, της αρχής 11 “Φροντίδα και υποστήριξη των παιδιών”, της αρχής 11  
“Ένταξη ατόμων με αναπηρία”, της αρχής 14 “Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα”, της 
αρχής 17 “Ένταξη ατόμων με αναπηρία”, της αρχής 18 “Μακροχρόνια φροντίδα” 
και της αρχής 20 “Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες” του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων 

Συλλογή δεδομένων Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από τα συστήματα συλλογής δεδομένων 
των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος 
(Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. 
O δείκτης λαμβάνει τιμή κατά την έναρξη υλοποίησης της πράξης στην οποία 
υποστηρίζεται η κοινωνική δομή που μετρά. 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 31.1.2022 
και έως το 2030. 

Σύνδεση με δείκτες Στις παρεμβάσεις/πράξεις που αφορούν δομές του δημόσιου τομέα, ο δείκτης 
PSO796 έχει την ίδια τιμή με τον EECO18 

Επικύρωση  
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSO807 

Ονομασία δείκτη αριθμός νέων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται 6 

Ορισμός Ως «νέες κοινωνικές δομές» εννοούνται οι κάτωθι δομές που ενισχύονται/ 
συγχρηματοδοτούνται για πρώτη φορά από το ΕΚΤ+ και οι οποίες δεν έχουν 
συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ την ΠΠ 2014-2020:  

1. Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ). Τα Παραρτήματα Ρομά, τα ΚΕΜ και οι κινητές 
μονάδες των ΚΚ δεν μετρώνται ως διακριτές δομές στο δείκτη, 

2. Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), 
3. Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), 
4. Δομές παροχής βασικών αγαθών (Κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, 

συσσίτια), 
5. Δομές κακοποιημένων γυναικών (ξενώνες και συμβουλευτικά κέντρα),  
6. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).  

Η κάθε δομή μετράται μία φορά στο επίπεδο της πράξης και λαμβάνει την τιμή 1 
όταν η δομή ξεκινά τη λειτουργία της (βεβαίωση έναρξης λειτουργίας δομής). 
Για τον τρόπο μέτρησης των επιμέρους Δομών παροχής βασικών αγαθών ισχύουν 
τα προβλεπόμενα στον Δείκτη PSO796.  

Εάν κατά την εξειδίκευση των δράσεων διαφοροποιηθεί ο τρόπος υλοποίησης των 
νέων δομών, θα διαμορφωθεί αντίστοιχα το ΔΤΔ του δείκτη PSO807. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός δομών (οντότητες) 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου. Εντός του 
2024 θα επανεξεταστεί η λειτουργία και συγχρηματοδότηση των κοινωνικών 
δομών, υπό το πρίσμα ενός σχεδίου βιωσιμότητας για τη σταδιακή έξοδο  από τη 
συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+. Αλλαγές που θα προκύψουν από την ανωτέρω 
διαδικασία θα αποτυπωθούν στην Ενδιάμεση Αναθεώρηση του Προγράμματος το 
2025». 

Τιμή Βάσης 0 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 3 “Ίσες 
ευκαιρίες”, της αρχής 11 “Φροντίδα και υποστήριξη των παιδιών”, της αρχής 11  
“Ένταξη ατόμων με αναπηρία”, της αρχής 14 “Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα”, της 
αρχής 17 “Ένταξη ατόμων με αναπηρία”, της αρχής 18 “Μακροχρόνια φροντίδα” 
και της αρχής 20 “Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες” του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων 

Συλλογή δεδομένων Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από τα συστήματα συλλογής δεδομένων 
των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος 
(Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. 

                                                           
6Oδείκτης μετρά τις δομές με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει θα επηρεάσει το είδος 
των δομών που θα καλύπτει και τον τρόπο μέτρησής τους.  



Π-ΔΜ 2021-2027 Μεθοδολογικό Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης 

 

Π-ΔΜ 21-27 Μεθοδολ ΠλΕπιδ (1.2).docx  263/279 

 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

O δείκτης λαμβάνει τιμή κατά την έναρξη υλοποίησης της πράξης στην οποία 
υποστηρίζεται η κοινωνική δομή που μετρά. 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 31.1.2022 
και έως το 2030. 

Σύνδεση με δείκτες Στις παρεμβάσεις/πράξεις που αφορούν δομές του δημόσιου τομέα, ο δείκτης 
PSO807 έχει την ίδια τιμή με τον EECO18 

Επικύρωση  

 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSO801 

Ονομασία δείκτη αριθμός συνεχιζόμενων δομών υγείας που υποστηρίζονται 

Ορισμός Αριθμός συνεχιζόμενων από την ΠΠ 2014-2020 μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας (ΤΟΜΥ), δομών ψυχικής υγείας και δομών πρόληψης και αντιμετώπισης 
εξαρτήσεων, που υποστηρίζονταν από το ΕΚΤ στα ΠΕΠ 2014-2020 και συνεχίζουν 
να υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ κατά την ΠΠ 2021-2027. 

Η κάθε δομή μετράται μία φορά στο επίπεδο της πράξης και λαμβάνει την τιμή 1 
με την απόφαση ένταξης της πράξης. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός δομών(οντότητες) 

Στόχος Α. Για τις ΤΟΜΥ: 

Ο αριθμός όλων των υφιστάμενων ΤΟΜΥ η χρηματοδότηση των οποίων συνεχίζεται 
από το ΕΚΤ+, και ειδικότερα: 

 ο αριθμός των υφιστάμενων ΤΟΜΥ η συγχρηματοδότηση των οποίων 
συνεχίζεται έως και 31.12.2024 (αφορά σε 94 ΤΟΜΥ της χώρας, των οποίων 
η χρηματοδότηση αναλαμβάνεται το 2025 από τον τακτικό π/υ του Υπ. 
Υγείας) 

 ο αριθμός των ΤΟΜΥ η συγχρηματοδότηση των οποίων συνεχίζεται έως και 
31.12.2025 (αφορά σε 33 ΤΟΜΥ της χώρας, των οποίων η χρηματοδότηση 
αναλαμβάνεται το 2025 από τον τακτικό π/υ του Υπ. Υγείας) 

Β. Για τις δομές Ψυχικής Υγείας: 

Ο αριθμός των δομών που μέχρι το 2023 δεν έχουν συμπληρώσει 24μηνη 
συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ (συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ για το χρονικό 
διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση 24μηνης συγχρηματοδότησης)  

Γ. Για τις δομές πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων: 

Ο αριθμός όλων των συνεχιζόμενων δομών με περίοδο συγχρηματοδότησης έως 
την 31/12/2024. 

Τιμή Βάσης 0 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας. 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 16 
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

“Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη” του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων. 

Συλλογή δεδομένων Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται τους Δικαιούχους των αντίστοιχων 
παρεμβάσεων. 
O δείκτης λαμβάνει τιμή κατά την έναρξη υλοποίησης της πράξης στην οποία 
υποστηρίζεται η δομή υγείας που μετρά. 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 
31.1.2022 και έως το 2030. 

Σύνδεση με δείκτες Στις παρεμβάσεις/πράξεις που αφορούν δομές του δημόσιου τομέα, ο δείκτης 
PSO801 έχει την ίδια τιμή με τον EECO18 

Επικύρωση  

 

Ειδικός Στόχος 4ιβ. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSO797 

Ονομασία δείκτη αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το 
παιδί» 

Ορισμός Ο δείκτης συνδέεται με τις εξής παρεμβάσεις /πράξεις στο πλαίσιο «Εγγύησης για 
το παιδί»: 

Α) δράσεις υποστήριξης εφήβων και νέων σε υποβαθμισμένες περιοχές 
Β) τοπικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την προστασία των παιδιών και την 
καταπολέμηση της φτώχειας 

Ως φορείς νοούνται οι ΟΤΑ α’ βαθμού, επικεφαλής εταιρικών σχημάτων 
υλοποίησης των σχετικών πράξεων. 
Ο δείκτης λαμβάνει τιμή στο επίπεδο της πράξης κατά την έναρξη υλοποίησης της 
αντίστοιχης παρέμβασης. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός φορέων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  

Τιμή Βάσης 0 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162)και για την εφαρμογή της αρχής 11 
‘Φροντίδα και στήριξη των παιδιών’ του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων. 

Συλλογή δεδομένων Αυτή η πληροφορία συλλέγεται από  το Δικαιούχο.  

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 
31.1.2022 και έως το 2030. 
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Σύνδεση με δείκτες  

Σε περιπτώσεις που ο φορέας που ωφελείται από τις παρεμβάσεις αυτές είναι ο 
Δήμος, η τιμή του δείκτη PSO797ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη EECO18 

Επικύρωση Σε επίπεδο ΕΣ, η τιμή του δείκτη PSO797είναι μεγαλύτερη ή ίση με την τιμή του 
δείκτη EECO18 

 

Ειδικοί Δείκτες ΑποτελέσματοςΕΚΤ+ 

Ειδικός Στόχος 4α. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα 
άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των 
εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην 
αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της 
αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας  

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSR799 

Ονομασία δείκτη αριθμός υποστηριζόμενων υφισταμένων και νέων φορέων κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη 
λήξη της παρέμβασης 

Ορισμός "Φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας": όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του 
Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και 
ανάπτυξη φορέων της και άλλες διατάξεις". 
"Υφιστάμενοι": φορείς που έχουν ιδρυθεί πριν την ενίσχυση από το ΕΚΤ+ και που η 
ενίσχυση αποσκοπεί στην υποστήριξή τους κατά τη φάση του start up.  

"Νέοι": φορείς που ιδρύονται από/μετά την ενίσχυση του ΕΚΤ+ 

Ο δείκτης λαμβάνει τιμή όταν ο φορέας εξακολουθεί να λειτουργεί ένα έτος μετά 
την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σχετικής παρέμβασης η οποία υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Ο φορέας θεωρείται ότι λειτουργεί 
όταν είναι ενεργός/δεν έχει κάνει παύση εργασιών το χρονικό διάστημα που 
προσδιορίζει ο δείκτης.    

Μονάδα μέτρησης Αριθμός επιχειρήσεων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  

Τιμή αναφοράς ≥0 

Μηδενικές τιμές αναφοράς στα περιφερειακά προγράμματα , καθώς δεν 
υπάρχουν έως τώρα (Μάιος 2022) διαθέσιμα στοιχεία αποτελεσμάτων από 
αντίστοιχες παρεμβάσεις της ππ 2014-2020. 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 4 
‘Ενεργός υποστήριξη για την εξεύρεση απασχόλησης’, της αρχής 5 ‘Ασφαλής και 
ευπροσάρμοστη απασχόληση’, της αρχής 6 "Αμοιβές" και της αρχής 10 "Υγιεινό, 
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον και προστασία 
δεδομένων" του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 
Στις 9 Δεκεμβρίου 2021, ηΕ. 
Επιτροπήδημοσίευσενέοσχέδιοδράσηςγιατηνκοινωνικήοικονομίαμετοοποίο 
προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που θα υποστηρίξουν την κινητοποίηση όλου του 
δυναμικού της κοινωνικής οικονομίας. 

Συλλογή δεδομένων Η πληροφορία συλλέγεται από διοικητικές πηγές (ενεργά ΑΦΜ στο TAXISπου 
υποδηλώνουν  συνέχιση λειτουργίας των αντίστοιχων φορέων 12 μήνες μετά την 
ολοκλήρωση της συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης)  

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 
31.1.2022 και έως το 2030. 

Σύνδεση με δείκτες Συνδέεται με το δείκτη εκροών PSO799 

Επικύρωση Η τιμή του δείκτη PSR799 είναι μικρότερη ή ίση από την τιμή του δείκτη εκροών 
PSO799 

 

Ειδικός Στόχος 4στ. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα 
άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των 
εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην 
αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της 
αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας  

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSR798 

Ονομασία δείκτη αριθμός ωφελουμένων παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

Ορισμός Αριθμός ωφελουμένων παιδιών: Αριθμός μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςσχολικών μονάδων γενικής αγωγής της προσχολικής, 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποστηρίζονταιαπό το 
αντίστοιχο εκπαιδευτικό /βοηθητικό προσωπικό ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους ή αδυνατούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν  ή χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας. 

Ο Δείκτης μετρά στο επίπεδο της πράξης τα μοναδικά επωφελούμενα παιδιά που 
αντιστοιχούν στα σχολεία του δείκτη εκροών PSO798.  
Ο δείκτης δεν συνδέεται με συλλογή μικροδεδομένων καθώς αφορά 
ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών και όχι συμμετέχοντες. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός ατόμων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  

Τιμή αναφοράς Οι τιμές αναφοράς βασίζονται στα  δεδομένα της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 
στήριξης , όπως υλοποιήθηκε στα ΠΕΠ 2014-2020.  

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας 

Δεν απαιτείται κατηγοριοποίηση δεδομένων ανά φύλο 
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 1 
‘Εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση’, της αρχής 3 ‘Ίσες Ευκαιρίες’και της 
αρχής 17 "Ένταξη ατόμων με αναπηρία" του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων. 

Συλλογή δεδομένων Πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρ.4 παρ. 1 
του Καν.(ΕΕ) 2016/679 - GDPR). 
Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται το σύστημα παρακολούθησης του 
δικαιούχου. 

Δεν καταχωρούνται στο ΟΠΣ προσωπικά δεδομένα για τη μέτρηση των τιμών του 
δείκτη. Αυτά τηρούνται στο σύστημα του Δικαιούχου. 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 31.1.2023 
και έως το 2030 

Σύνδεση με δείκτες Δεν υπάρχει 

Επικύρωση Δεν υπάρχει 

 

Ειδικός Στόχος 4η. Προώθηση  της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της 
απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις μειονεκτούσες ομάδες 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSR805 

Ονομασία δείκτη αριθμός ωφελουμένων φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

Ορισμός Αριθμός ωφελουμένων φοιτητών: Αριθμός φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες που ωφελούνται από υπηρεσίες πρόσβασης στην ανώτατη 
εκπαίδευση, που παρέχονται από τις υποστηριζόμενες Μονάδες Προσβασιμότητας 
(ΜοΠρο) των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ο Δείκτης μετρά στο επίπεδο της πράξης τους μοναδικούς επωφελούμενους 
φοιτητές  /λήπτες των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις δομές που μετρά ο  
δείκτης εκροών PSO805. 

Ο δείκτης δεν συνδέεται με συλλογή μικροδεδομένων καθώς αφορά 
ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών και όχι συμμετέχοντες. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός ατόμων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  

Τιμή αναφοράς Για τις τιμές αναφοράς  λαμβάνονται υπόψη στοιχεία των σχετικών δράσεων που 
υλοποιήθηκαν από το ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 σε όσα πανεπιστήμια 
λειτούργησαν Μονάδες Προσβασιμότητας . 

Κατηγοριοποίηση Δεν απαιτείται κατηγοριοποίηση δεδομένων ανά φύλο 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 1 
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

‘Εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση’, της αρχής 3 ‘Ίσες Ευκαιρίες’ και της 
αρχής 17 "Ένταξη ατόμων με αναπηρία" του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων. 

Συλλογή δεδομένων Πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρ.4 παρ. 1 
του Καν.(ΕΕ) 2016/679 - GDPR). 

Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από το σύστημα παρακολούθησης του 
Δικαιούχου.  
Δεν καταχωρούνται στο ΟΠΣ προσωπικά δεδομένα για τη μέτρηση των τιμών του 
δείκτη. Αυτά τηρούνται στο σύστημα του Δικαιούχου. 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 31.1.2023 
και έως το 2030 

Σύνδεση με δείκτες Δεν υπάρχει 

Επικύρωση Δεν υπάρχει 

 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSR793 

Ονομασία δείκτη αριθμός ωφελουμένων που λαμβάνουν υπηρεσίες ενεργής ένταξης 

Ορισμός Ωφελούμενοι : Άτομα μειονεκτουσών ομάδων και ενδεικτικά παιδιά οικογενειών 
σε κίνδυνο ή κάτω από το όριο της φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ή 
δικαιούχων επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, παιδιά υπηκόων τρίτων χωρών 
συμπεριλαμβανομένων προσφύγων και μεταναστών, μέλη μονογονεικών 
οικογενειών, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι , Ρομά κλπ., που υποστηρίζονται για τη 
συμμετοχή τους σε αθλητικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και λοιπές παρεμφερείς 
δραστηριότητες ενεργούς ένταξης  

O δείκτης μετρά στο επίπεδο της πράξης τον αριθμό των ληπτών /ωφελουμένων 
από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Ανάλογα με το σχεδιασμό και  τη διάρκεια των 
πράξεων θα προσδιοριστεί μετά την εξειδίκευσή τους αν αυτό συνεπάγεται 
μέτρηση μοναδικών ατόμων σε επίπεδο πράξης ή όχι.  
Ο δείκτης δεν συνδέεται με συλλογή μικροδεδομένων καθώς αφορά 
ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών και όχι συμμετέχοντες. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός ατόμων  

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  

Τιμή Βάσης 0 

Κατηγοριοποίηση Δεν απαιτείται κατηγοριοποίηση δεδομένων ανά φύλο 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 3 
“Ίσες ευκαιρίες”, της αρχής 11 “Φροντίδα και υποστήριξη των παιδιών”, της 
αρχής 11  “Ένταξη ατόμων με αναπηρία” και της αρχής 18 “Μακροχρόνια 
φροντίδα” του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων 

Συλλογή δεδομένων Πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρ.4 παρ. 1 
του Καν.(ΕΕ) 2016/679 - GDPR). 
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Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από το σύστημα παρακολούθησης του 
δικαιούχου. 

Δεν καταχωρούνται στο ΟΠΣ προσωπικά δεδομένα για τη μέτρηση των τιμών του 
δείκτη. Αυτά τηρούνται στο σύστημα του Δικαιούχου. 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 
31.1.2022 και έως το 2030. 

Σύνδεση με δείκτες Δεν υπάρχει 

Επικύρωση Δεν υπάρχει  

 

Ειδικός Στόχος 4θ. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, 
περιλαμβανομένων των μεταναστών 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSR790 

Ονομασία δείκτη υπήκοοι τρίτων χωρών που αναζητούν ή που βρίσκουν απασχόληση αμέσως 
μετά τη συμμετοχή τους 

Ορισμός Αριθμός συμμετεχόντων υπηκόων τρίτων χωρών που αναζητούν ή που βρίσκουν 
απασχόληση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 
“Υπήκοοι τρίτων χωρών”, όπως ορίζονται στον δείκτη ΕΕCO13  

«που αναζητούν εργασία»  βλ. ΔΤΔ όπως ορίζεται στο δείκτη  ΕΕCRO01. 

“που βρίσκουν απασχόληση”  βλ. ΔΤΔ ΕΕCR04. 

O δείκτης μετρά τους συμμετέχοντες ΥΤΧ που είτε  
Α) είναι οικονομικώς αδρανή  άτομα κατά την είσοδό τους στην πράξη ΕΚΤ+ και που 
για πρώτη φορά δραστηριοποιούνται αναζητώντας εργασία αμέσως μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους στην πράξη ή  
Β) που είναι άνεργα ή οικονομικά  αδρανή άτομα κατά την είσοδό τους στην πράξη 
ΕΚΤ+ και που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη. 
«Αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους» θεωρείται το χρονικό διάστημα μεταξύ 
της ημέρας που το άτομο ολοκληρώνει ή εγκαταλείπει την υποστηριζόμενη πράξη 
(ημερομηνία εξόδου) και των τεσσάρων εβδομάδων  που ακολουθούν  αυτή την 
ημερομηνία 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός ατόμων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  

Τιμή αναφοράς ≥0 
Τιμές αναφοράς τίθενται με βάση δεδομένα του ΥΜΕΤΑ από το τρέχον πρόγραμμα 
«ΗΛΙΟΣ». 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας  

Δεν απαιτείται κατηγοριοποίηση δεδομένων ανά φύλο 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (άρθρ. 162) και για την εφαρμογή των αρχών 3 
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

‘Ίσες Ευκαιρίες’ και 4"Ενεργός στήριξη της απασχόλησης" του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 

Συλλογή δεδομένων Πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρ.4 παρ. 1 
του Καν.(ΕΕ) 2016/679 - GDPR). 
Τα  δεδομένα για το δείκτη συλλέγονται από διοικητικές πηγές , εφόσον 
διατίθενται, με ενέργειες της ΕΥ ΟΠΣ. Ανά απογραφικό δελτίο εξόδου με βάση ΑΦΜ 
και για ημερομηνία 4 εβδομάδες (28 μέρες) μετά την έξοδο του συμμετέχοντα από 
την πράξη  (βλ. ΔΤΔ EECR01 και ΕΕCR04). 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 
31.1.2022 και έως το 2030. 

Σύνδεση με δείκτες ΕΕCO13, EECO02, EECO04 

Επικύρωση Η τιμή του δείκτη PSR790 δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή του δείκτη εκροών των 
συμμετεχόντων   
PSR790 ≤ EECO02+EECO04 

PSR790≤EECO13 

 

Ειδικός Στόχος 4ι. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως των Ρομά 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSR794 

Ονομασία δείκτη ωφελούμενοι Ρομά από προγράμματα βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης ή/και 
μετεγκατάστασης7 

Ορισμός Αριθμός ωφελουμένων Ρομά από προγράμματα βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης 
ή/και  μετεγκατάστασης. 
Ρομά : νοούνται Έλληνες, πολίτες της ΕΕ και τρίτων χωρών που 
αυτοπροσδιορίζονται ως Ρομά, ή/και διαβιούν σε καταυλισμούς/οικισμούς Ρομά 
και φέρουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ευαλωτότητας της εν λόγω κοινωνικής 
ομάδας ή/και γνωρίζουν τη γλώσσα Ρομανί 

 
Ο δείκτης μετρά όλους τους κατοίκους των καταυλισμών που ωφελούνται από τα 
εν λόγω προγράμματα. Σε ό,τι αφορά τους ωφελούμενους από τα προγράμματα 
βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης ο δείκτης μετρά όλα τα άτομα που διαβιούν στον 
καταυλισμό-οικισμό , όπου πραγματοποιείται η παρέμβαση. Σε ό,τι αφορά τους 
ωφελούμενους από τα προγράμματα μετεγκατάστασης, ο δείκτης μετρά μόνο τα 
άτομα/κατοίκους του καταυλισμού-οικισμού που μετεγκαθίστανται σε 
προκατασκευασμένους οικίσκους.  
Ο δείκτης μετρά μοναδικά άτομα που ωφελούνται σε επίπεδο πράξης.  

Ο δείκτης δεν συνδέεται με συλλογή μικροδεδομένων καθώς αφορά 
ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών και όχι συμμετέχοντες. 

                                                           
7 Προτείνεται η αλλαγή ονομασίας του δείκτη PSR794για τη δεύτερη υποβολήτων προγραμμάτων 
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός ατόμων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  

Τιμή  Αναφοράς 0 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τιμές αναφοράς , καθώς οι σχετικές δράσεις 
δεν υλοποιήθηκαν από κανένα ΠΕΠ την ππ 2014-2020 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας 

Δεν απαιτείται κατηγοριοποίηση δεδομένων ανά φύλο 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 3 ‘Ίσες 
Ευκαιρίες’ του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και για την 
εφαρμογή της Σύστασης του Συμβουλίου (Δεκέμβριος 2013) για αποτελεσματικά 
μέτρα ένταξης των Ρομά στα Κ-Μ. 

Συλλογή δεδομένων Αυτή η πληροφορία θα συλλέγεται  από το Μηχανισμό παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030 (αρμοδιότητα ΓΓ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Καταπολέμησης της Φτώχειας του ΥΠΕΚΥ). Μέχρι την ενεργοποίησή του τα 
στοιχεία θα συλλέγονται από  τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων. 
Δεν καταχωρούνται στο ΟΠΣ προσωπικά δεδομένα για τη μέτρηση των τιμών του 
δείκτη.  

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 
31.1.2022 και έως το 2030. 

Σύνδεση με δείκτες Δεν υπάρχει 

Επικύρωση Δεν υπάρχει 

 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSR795 

Ονομασία δείκτη αριθμός ωφελούμενων παιδιών από προγράμματα ενίσχυσης Ρομά 

Ορισμός Αριθμός νηπίων, παιδιών προσχολικής ηλικίας/εφήβων οικογενειών Ρομά που 
λαμβάνουν/ωφελούνται από υπηρεσίες βιωματικών εργαστηρίων και 
κατασκηνώσεων. 

O αριθμός των ωφελουμένων παιδιών προκύπτει ως άθροισμα των παιδιών που 
ωφελούνται από τις δύο επιμέρους Δράσεις (Δράση 1: Βιωματικά Εργαστήρια και 
Συμμετοχή σε Παιδικές Κατασκηνώσεις & Δράση 2: Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 
μέριμνας για παιδιά 2-5 ετών.). Επισημαίνεται ότι οι ομάδες- στόχος των δύο 
δράσεων δεν επικαλύπτονται καθώς αφορούν διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες 
παιδιών. 

Συνεπώς ο δείκτης θα στοχοθετηθεί (και άρα θα μετράται) με βάση τον αριθμό των 
μοναδικών παιδιών ανά δράση/υποέργο. Π.χ. για 15 παιδιά που ωφελούνται στη 
δράση 1 και συμμετέχουν και τα τρία έτη υλοποίησης στις κατασκηνώσεις, ο 
δείκτης δεν θα λάβει τιμή 45, αλλά τιμή 15. Αντίστοιχα για 15 παιδιά που 
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

ωφελούνται στη δράση 2, ο δείκτης θα λάβει τιμή 15. Συνολικός αριθμός παιδιών 
όλης της παρέμβασης (παιδιά δράσης 1 και δράσης 2) = 30 μοναδικά παιδιά. 

Ο δείκτης δεν συνδέεται με συλλογή μικροδεδομένων καθώς αφορά 
ωφελούμενους/ λήπτες υπηρεσιών και όχι συμμετέχοντες. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός ατόμων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  

Τιμή  Αναφοράς ≥0  
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τιμές αναφοράς , καθώς δεν έχουν 
υλοποιηθεί παρόμοιες δράσεις κατά την ππ 2014-2020 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας  

Δεν απαιτείται κατηγοριοποίηση δεδομένων ανά φύλο 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 3 ‘Ίσες 
Ευκαιρίες’ και της αρχής 11 “Φροντίδα και υποστήριξη των παιδιών” του 
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και για την εφαρμογή της Σύστασης 
του Συμβουλίου (Δεκέμβριος 2013) για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά 
στα Κ-Μ. 

Συλλογή δεδομένων Αυτή η πληροφορία θα συλλέγεται  από το Μηχανισμό παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030 (αρμοδιότητα ΓΓ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Καταπολέμησης της Φτώχειας του ΥΠΕΚΥ). Μέχρι την ενεργοποίησή του τα 
στοιχεία θα συλλέγονται από  τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων  

Δεν καταχωρούνται στο ΟΠΣ προσωπικά δεδομένα για τη μέτρηση των τιμών του 
δείκτη. 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 
31.1.2022 και έως το 2030. 

Σύνδεση με δείκτες Δεν υπάρχει 

Επικύρωση Δεν υπάρχει 
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Ειδικός Στόχος 4ια. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την 
πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο, 
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην 
κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες, βελτίωση της 
προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και 
της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών 
μακροχρόνιας περίθαλψης 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSR792 

Ονομασία δείκτη αριθμός παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές φροντίδας και 
δημιουργικής απασχόλησης 

Ορισμός Αριθμός των παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές προσχολικής 
αγωγής, διαπαιδαγώγησης και δημιουργικής απασχόλησης, όπως αυτές οι Δομές 
ορίζονται στον Δείκτη PSO792.Ο δείκτης μετρά τους ωφελούμενους της δράσης 
«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών σε ανάγκη και ιδιαίτερα ευάλωτων παιδιών 
στην προσχολική εκπαίδευση»  στη βάση εκ των προτέρων προσδιορισμένων 
κριτηρίων σε εθνικό επίπεδο 
Ο δείκτης μετράται μία φορά στο επίπεδο της πράξης/ κύκλου υλοποίησης και δεν 
συνδέεται με συλλογή μικροδεδομένων (microdata). 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός ατόμων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  
Η τιμή - στόχος του δείκτη αφορά τρεις κύκλους υλοποίησης (2022-2023, 2023-
2024, 2024-2025) και θα γίνει με βάση τα δεδομένα της τρέχουσας ππ Μετά τη 
διαμόρφωση του νέου πλαισίου εφαρμογής της δράσης, ο δείκτης θα 
επαναστοχοθετηθεί με νέες παραδοχές. 

Τιμή  Αναφοράς ≥0 

Λαμβάνονται υπόψη στοιχεία των σχετικών δράσεων των ΠΕΠ 2014-2020 από τον 
κύκλο 2021-2022. 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας 

Δεν απαιτείται κατηγοριοποίηση δεδομένων ανά φύλο 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162)και για την εφαρμογή της αρχής 11 
‘Φροντίδα και στήριξη των παιδιών’ του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, καθώς και για την εφαρμογή της Σύστασης του Συμβουλίου σχετικά 
με τα συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας 
(2019). 

Συλλογή δεδομένων Αυτή η πληροφορία συλλέγεται από το σύστημα συλλογής δεδομένων του 
Δικαιούχου (ΕΕΤΑΑ). Δεν καταχωρούνται στο ΟΠΣ προσωπικά δεδομένα για τη 
μέτρηση των τιμών του δείκτη. Αυτά τηρούνται στο σύστημα του Δικαιούχου. 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 
31.1.2023 και έως το 2030 
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Σύνδεση με δείκτες Δεν υπάρχει 

Επικύρωση Δεν υπάρχει 

 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSR796 

Ονομασία δείκτη αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών8 

Ορισμός Ο δείκτης μετρά τα άτομα που ωφελούνται/λαμβάνουν υπηρεσίες από τις 
υποστηριζόμενες δομές, όπως αυτές ορίζονται στο δείκτη PSO796.  
Πιο συγκεκριμένα «αριθμός ωφελουμένων» για κάθε κατηγορία δομών, ορίζονται 
: 

 Για τα Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ): 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Εργασίας & 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης & Κοινωνικής 
Συνοχής, Τμήμα Παρακολούθησης) προς τα Κέντρα Κοινότητας:  

- Καταγράφεται ως νέος ωφελούμενος το άτομο που για πρώτη φορά έρχεται 
στο ΚΚ και έχει αίτημα (π.χ. αίτημα υποστήριξης για να υποβάλει 
ηλεκτρονικό αίτημα επιδόματος, ή για να λάβει κοινωνική, ψυχολογική 
συμβουλευτική / υποστήριξη,…). Το στέλεχος του ΚΚ απασχολείται κατά 
προσέγγιση 15 λεπτά μαζί του/της.  

- Δεν καταχωρείται ως ωφελούμενος αυτός/η που ζητά σύντομες 
πληροφορίες ή όταν προσέρχεται για να κανονίσει ένα ραντεβού με το ΚΚ 
(μέσος χρόνος 2-3 λεπτά). Αυτό το άτομο θα καταχωρηθεί, ως ωφελούμενο, 
όταν θα ξανά έρθει και θα λάβει την πραγματική υποστήριξη στο πλαίσιο 
μιας συνεδρίασης. 

- Δεν καταχωρείται ως ωφελούμενος αυτός/η που λαμβάνει μια άμεση και 
γρήγορη ( 2-3 λεπτών) παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες/ φορέα.  

- Εάν στελέχη του ΚΚ συμμετέχουν σε δράση π.χ. διανομή τροφίμων, 
ενημέρωση στο σχόλιο, εμβολιασμός, κτλ. δεν καταχωρούνται ως 
ωφελούμενοι αυτοί που συμμετέχουν στην εκδήλωση, συνάντηση, ακόμα 
και αν ωφεληθούν από κάτι (φαγητά, εμβόλια, ενημέρωση, …).  

- Σε αίτηση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, καταχωρείται ως 
ωφελούμενος μόνο ο αιτών/η αιτούσα που επισκέπτεται το ΚΚ. Δεν 
καταχωρούνται όλα τα μέλη της οικογένειας.  

- Όταν υπάρχει αίτημα συμβουλευτικής υποστήριξης παιδιών καταχωρείται 
ο/η γονέας που έκανε την αίτηση, όχι τα παιδιά 

 Για τις δομές βασικών αγαθών: οι μοναδικοί ωφελούμενοι της κάθε δομής 
(δηλ. συσσιτίου, παντοπωλείου, φαρμακείου). Στα συσσίτια και τα 
παντοπωλεία ωφελούμενοι θεωρούνται όλοι οι αιτούντες λήπτες και τα 

                                                           
8 Ο δείκτης μετρά τους ωφελούμενους με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει θα 
επηρεάσει τον τρόπο μέτρησής τους με βάση το είδος των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις αντίστοιχες δομές 
και τη συσχέτισή τους με το δείκτη εκροών PSO796.  
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

προστατευόμενα μέλη των νοικοκυριών τους. Στα φαρμακεία ωφελούμενοι 
θεωρούνται όλοι οι λήπτες με βάση το ΑΜΚΑ τους.  

 Για ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, Δομές παροχής βασικών αγαθών, ΚΗΦΗ: τα άτομα που 
λαμβάνουν υπηρεσίες από τις εν λόγω δομές, 

 Για τις Δομές κακοποιημένων γυναικών:  

α)Κάθε γυναίκα/άτομο, η/το οποία/ο απευθύνεται στο Συμβουλευτικό Κέντρο 
και συμπληρώνεται έντυπο υποδοχής (σε αυτή τη φάση της παρέχεται η 
υπηρεσία της εξειδικευμένης πληροφόρησης και γίνεται είτε διά ζώσης είτε 
τηλεφωνικά). Συμπεριλαμβάνονται και γυναίκες που είχαν ωφεληθεί κατά την 
ππ 2014-2020 και επανέρχονται με νέο αίτημα εντός της νέας ππ.(αυτές οι 
γυναίκες θα μετρούνται στο δείκτη από τη χρονική στιγμή που θα 
πραγματοποιούν τουλάχιστον μία συνεδρία στη νέα ππ).    Το ίδιο ισχύει και για 
τις γυναίκες που ξεκίνησαν τη συμβουλευτική το 2014-2020, δεν ολοκλήρωσαν 
και συνεχίζουν και στο 2021-2027,  
β) Για τους Ξενώνες Φιλοξενίας (ΞΦ) ως ωφελούμενες καταγράφονται οι 
γυναίκες και τα παιδιά τους που έχουν φιλοξενηθεί τουλάχιστον μια νύχτα στον 
ΞΦ. 

Ο δείκτης μετρά ωφελούμενα άτομα ως λήπτες υπηρεσιών από 
συγχρηματοδοτούμενες κοινωνικές δομές και δεν συνδέεται με συλλογή 
μικροδεδομένων (microdata). 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός ατόμων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου. Εντός του 
2024 θα επανεξεταστεί η λειτουργία και συγχρηματοδότηση των κοινωνικών 
δομών, υπό το πρίσμα ενός σχεδίου βιωσιμότητας για τη σταδιακή έξοδο  από τη 
συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+. Αλλαγές που θα προκύψουν από την ανωτέρω 
διαδικασία θα αποτυπωθούν στην Ενδιάμεση Αναθεώρηση του Προγράμματος το 
2025». 

Τιμή Αναφοράς Τιμές αναφοράς υπολογίζονται με βάση τα δεδομένα υλοποίησης του δείκτη 
εκροών 05503 έως και το 2021 από τα ΠΕΠ 2014-2020. 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 3 
“Ισότητα ευκαιριών”, της αρχής 17 “Ένταξη ατόμων με αναπηρία”, της αρχής 18 
“Μακροχρόνια φροντίδα” και της αρχής 20 “Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες” του 
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 

Συλλογή δεδομένων Ο Δείκτης μετράται σε επίπεδο πράξης.  Οι ωφελούμενοι κάθε δομής μετρώνται μία 
φορά στο επίπεδο της πράξης με βάση το ΑΜΚΑ τους. Συνεπώς αν ένας 
ωφελούμενος έχει λάβει υπηρεσίες από μία δομή στη διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης περισσότερες από μία φορές, θα μετράται μία φορά στην πράξη. Επίσης αν 
ένας ωφελούμενος σε μία πράξη που διαρκεί τρία έτη λαμβάνει υπηρεσίες και στα 
3 χρόνια διάρκειας της πράξης,  θα μετρηθεί μία φορά κατά το πρώτο έτος που για 
πρώτη φορά ωφελήθηκε από την εν λόγω πράξη. 

Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από τα συστήματα συλλογής δεδομένων 
των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος 
(Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.  
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

 

Οδηγίες για τον τρόπο μέτρησης/συλλογής δεδομένων του δείκτη από τα 
συστήματα συλλογής δεδομένων των δικαιούχων θα δοθούν από την ΕΥΣΕΚΤ για το 
διάστημα που δεν θα είναι εφικτή η μέτρησή του από το Ε.ΓΠ.Σ.  

 

Στο ΟΠΣ δεν καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα των ωφελουμένων ατόμων 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 31.1.2022 
και έως το 2030. 

Σύνδεση με δείκτες Δεν υπάρχει  

Επικύρωση Δεν υπάρχει 

 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSR807 

Ονομασία δείκτη αριθμός επωφελουμένων των νέων κοινωνικών δομών9 

Ορισμός Ο δείκτης μετρά τα άτομα που ωφελούνται/λαμβάνουν υπηρεσίες από τις 
υποστηριζόμενες δομές, όπως αυτές ορίζονται στο δείκτη PSO807.  

«Αριθμός επωφελουμένων» για κάθε κατηγορία δομών: όπως ορίζεται στον Δείκτη 
PSR796.  
Ο δείκτης μετρά ωφελούμενα άτομα ως λήπτες υπηρεσιών από συγχρηματοδοτούμενες 
κοινωνικές δομές και δεν συνδέεται με συλλογή μικροδεδομένων (microdata). 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός ατόμων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  
Εντός του 2024 θα επανεξεταστεί η λειτουργία και συγχρηματοδότηση των κοινωνικών 
δομών, υπό το πρίσμα ενός σχεδίου βιωσιμότητας για τη σταδιακή έξοδο  από τη 
συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+. Αλλαγές που θα προκύψουν από την ανωτέρω 
διαδικασία θα αποτυπωθούν στην Ενδιάμεση Αναθεώρηση του Προγράμματος το 2025». 

Τιμή Αναφοράς Τιμές αναφοράς υπολογίζονται με βάση δεδομένα υλοποίησης του δείκτη 05503 από τα 
ΠΕΠ 2014-2020. 

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που ορίζεται στη 
συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 3 “Ισότητα ευκαιριών”, 
της αρχής 17 “Ένταξη ατόμων με αναπηρία”, της αρχής 18 “Μακροχρόνια φροντίδα” και 
της αρχής 20 “Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες” του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων. 

                                                           
9 Ο δείκτης μετρά τους ωφελούμενους με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει θα 
επηρεάσει τον τρόπο μέτρησής τους με βάση το είδος των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις αντίστοιχες δομές 
και τη συσχέτισή τους με το δείκτη εκροών  PSO807.  
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Συλλογή δεδομένων Ο Δείκτης μετράται σε επίπεδο πράξης.  Οι ωφελούμενοι κάθε δομής μετρώνται μία φορά 
στο επίπεδο της πράξης με βάση το ΑΜΚΑ τους. Συνεπώς αν ένας ωφελούμενος έχει λάβει 
υπηρεσίες από μία δομή στη διάρκεια υλοποίησης της πράξης περισσότερες από μία 
φορές, θα μετράται μία φορά στην πράξη. Επίσης αν ένας ωφελούμενος σε μία πράξη που 
διαρκεί τρία έτη λαμβάνει υπηρεσίες και στα 3 χρόνια διάρκειας της πράξης,  θα μετρηθεί 
μία φορά κατά το πρώτο έτος που για πρώτη φορά ωφελήθηκε από την εν λόγω πράξη. 

Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από τα συστήματα συλλογής δεδομένων των 
δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ) του 
Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Οδηγίες για τον τρόπο μέτρησης/συλλογής 
δεδομένων του δείκτη από τα συστήματα συλλογής δεδομένων των δικαιούχων θα 
δοθούν από την ΕΥΣΕΚΤ για το διάστημα που δεν θα είναι εφικτή η μέτρησή του από το 
Ε.ΓΠ.Σ.  

Στο ΟΠΣ δεν καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα των ωφελουμένων ατόμων 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 31.1.2022 και 
έως το 2030. 

Σύνδεση με δείκτες Δεν υπάρχει  

Επικύρωση Δεν υπάρχει 

 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSR801 

Ονομασία δείκτη αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων δομών υγείας 

Ορισμός Ο δείκτης μετρά τους ωφελούμενους των συνεχιζόμενων δομών υγείας του δείκτη 
εκροών PSO801, ως εξής: 
α) τον αριθμό όλων των ατόμων που ωφελούνται/λαμβάνουν υπηρεσίες που 
παρέχονται από τις υφιστάμενες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
(ΤΟΜΥ), η συγχρηματοδότηση των οποίων συνεχίζεται από το ΕΚΤ+ 

β) τον αριθμό των ατόμων που ωφελούνται/λαμβάνουν υπηρεσίες από τις 
υφιστάμενες δομές ψυχικής υγείας, η συγχρηματοδότηση των οποίων συνεχίζεται 
από το ΕΚΤ+. 

γ) τον αριθμό των ατόμων που ωφελούνται/λαμβάνουν υπηρεσίες από τις 
υφιστάμενες δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, η συγχρηματοδότηση των 
οποίων συνεχίζεται από το ΕΚΤ+  

O δείκτης μετρά σε επίπεδο πράξης : 

α) τα μοναδικά άτομα/εγγεγραμμένους ωφελούμενους των μονάδων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με βάση το ΑΜΚΑ τους ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των επισκέψεων που πραγματοποιούν 

β) τα άτομα (ως διακριτά ΑΜΚΑ) που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας από τις  
αντίστοιχες δομές 
γ) τα άτομα (ως διακριτά ΑΜΚΑ) που λαμβάνουν υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας 
και κοινωνικής ένταξης από τις αντίστοιχες δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων 
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Ο δείκτης μετρά ωφελούμενα άτομα ως λήπτες υπηρεσιών υγείας από 
συγχρηματοδοτούμενες δομές και δεν συνδέεται με συλλογή μικροδεδομένων 
(microdata). 
Περαιτέρω επεξηγήσεις για τον τρόπο μέτρησης των ωφελουμένων ανά κατηγορία 
δομών θα συμπληρωθούν στο ΔΤΔ , όπου απαιτείται, κατόπιν συνεργασίας της 
ΕΥΣΕΚΤ με την αρμόδια Επιτελική Δομή Υγείας και λαμβάνοντας υπόψη την 
εμπειρία από την παρακολούθηση των αντίστοιχων παρεμβάσεων κατά την ΠΠ 
2014-2020. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός ατόμων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται έως τη λήξη συγχρηματοδότησης των αντίστοιχων 
παρεμβάσεων, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ΔΤΔ PSO 801.  

Τιμή Αναφοράς Τιμές αναφοράς για τις συνεχιζόμενες δομές υπολογίζονται με βάση δεδομένα 
υλοποίησης των αντίστοιχων παρεμβάσεων από τα ΠΕΠ 2014-2020  

Κατηγοριοποίηση Ανά κατηγορία περιφέρειας 

Δεν απαιτείται κατηγοριοποίηση δεδομένων με βάση το φύλο 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 16 
“Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη” του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων. 

Συλλογή δεδομένων Ο δείκτης μετράται από διοικητικές πηγές: 

α) για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την επεξεργασία δεδομένων 
ΗΔΙΚΑ  
β) για τις δομές ψυχικής υγείας από τα συστήματα των Δικαιούχων μέχρι τη 
λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος psyhargos 
γ) για τις δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) με βάση τα δεδομένα που 
αποστέλλουν οι φορείς/δικαιούχοι από τα πληροφορικά συστήματα 
παρακολούθησης που διαθέτουν 

Στο ΟΠΣ δεν καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα των ωφελουμένων ατόμων 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 
31.1.2022 και έως το 2030. 

Σύνδεση με δείκτες Δεν υπάρχει 

Επικύρωση Δεν υπάρχει 

 

Ειδικός Στόχος 4ιβ. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSR797 

Ονομασία δείκτη αριθμός ωφελουμένων παιδιών από δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το 
παιδί» 
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Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Ορισμός Ο δείκτης συνδέεται με τις εξής παρεμβάσεις /πράξεις στο πλαίσιο «Εγγύησης για 
το παιδί»: 

Α) δράσεις υποστήριξης εφήβων και νέων σε υποβαθμισμένες περιοχές 
Β) τοπικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την προστασία των παιδιών και την 
καταπολέμηση της φτώχειας 

“Αριθμός ωφελουμένων παιδιών” στην παρέμβαση Α): Αριθμός ευάλωτων 
εφήβων και νέων με ενυπάρχοντα πολλαπλά και εδραιωμένα μειονεκτήματα που 
λαμβάνουν/ωφελούνται από υπηρεσίες εξατομικευμένηςσυμβουλευτικής και 
επαγγελματικού προσανατολισμού, συμμετοχής σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και 
αθλητικές δραστηριότητες, υποστήριξης και αναβάθμισης δεξιοτήτων 
(περιλαμβανομένων και ψηφιακών δεξιοτήτων). (ενδεικτικά) 
Αριθμός ωφελουμένων παιδιών” στην παρέμβαση Β): Αριθμός παιδιών που θα 
ωφεληθούν από υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης, συμμετοχή σε 
πολιτιστικές/αθλητικές δραστηριότητες κλπ. 
Ο Δείκτης μετρά  μοναδικά άτομα /επωφελούμενους των παραπάνω υπηρεσιών 
στο επίπεδο της κάθε πράξης. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός ατόμων 

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  

Τιμή Αναφοράς Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τιμές αναφοράς , καθώς δεν έχουν 
υλοποιηθεί παρόμοιες δράσεις κατά την ππ 2014-2020 

Κατηγοριοποίηση Δεν απαιτείται κατηγοριοποίηση δεδομένων ανά φύλο 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που 
ορίζεται στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162)και για την εφαρμογή της αρχής 11 
‘Φροντίδα και στήριξη των παιδιών’ του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων. 

Συλλογή δεδομένων Αυτή η πληροφορία συλλέγεται από  το Δικαιούχο.  

Δεν καταχωρούνται στο ΟΠΣ προσωπικά δεδομένα για τη μέτρηση των τιμών του 
δείκτη. 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 
31.1.2022 και έως το 2030. 

Σύνδεση με δείκτες Δεν υπάρχει 

Επικύρωση Δεν υπάρχει 

 

 


