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1. Εισαγωγή
Το παρόν Έγγραφο Εργασίας στοχεύει στην κοινή αντίληψη θεμάτων που άπτονται
των δεικτών και της παρακολούθησης της επίδοσης των Προγραμμάτων. Στο παρόν
Έγγραφο Εργασίας ΙΙ δίνονται κατευθύνσεις για την κατάρτιση του Μεθοδολογικού
Εγγράφου για το Πλαίσιο Επιδόσεων (Π.Ε.) των Προγραμμάτων της
Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2021-2027.
Η σωστή προετοιμασία του Μεθοδολογικού Εγγράφου θα διευκολύνει σημαντικά τη
διαδικασία διαπραγμάτευσης, ενώ θα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο κατά την υλοποίηση
των Προγραμμάτων καθώς:






Συνδράμει την κατανόηση της λογικής της παρέμβασης των ειδικών στόχων και
της επιλογής των δεικτών, καθώς και της χρήσης των πόρων.
Τεκμηριώνει την επιλογή των δεικτών, των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν
και των παραδοχών που έγιναν σε σχέση με τη στοχοθέτηση τους.
Παρέχει θεσμική μνήμη για τα Προγράμματα.
Παρέχει τη βάση για την αιτιολόγηση μεταγενέστερων αλλαγών κατά τις
τροποποιήσεις του Προγράμματος όταν οι παραδοχές και οι συνθήκες του
εξωτερικού περιβάλλοντος αλλάζουν.
Υποστηρίζει τη διαδικασία της αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) 2021-20271
(Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060), το μεθοδολογικό έγγραφο για το Π.Ε., αποτελεί το
κείμενο αναφοράς για την αναθεώρηση των οροσήμων και των στόχων και για τις
ενδεχόμενες αλλαγές κάθε Προγράμματος της ΠΠ 2021-2027 στο πλαίσιο της
ενδιάμεσης επανεξέτασης που θα πραγματοποιηθεί το 2025.
Το μεθοδολογικό έγγραφο για το Π.Ε. επικεντρώνεται στη διασφάλιση της ποιότητας
των δεδομένων και καταγράφει τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των
δεικτών ανά ειδικό στόχο, τα δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται,
τις μεθόδους υπολογισμού των δεικτών και τους παράγοντες που μπορεί να έχουν
επίδραση στην επίτευξη των οροσήμων και των στόχων που έχουν τεθεί.
Το μεθοδολογικό έγγραφο για το Π.Ε. συνίσταται να συνοδεύει το κείμενο του
Προγράμματος καθώς θα διευκολύνει τη διαδικασία διαβούλευσης.
Για την προετοιμασία του Μεθοδολογικού Εγγράφου δεν προτείνεται από την ΕΕ
σχετικό πρότυπο. Η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ προχώρησαν στη διαμόρφωση πρότυπου
Μεθοδολογικού Εγγράφου για το Π.Ε., το περιεχόμενο του οποίο αναλύεται στο
παρόν Έγγραφο Εργασίας.

1

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-cohesion-policyregulation-2021-2027-published
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2. Πλαίσιο επίδοσης και μεθοδολογικό έγγραφο
Στην ΠΠ 2021-2027 καθιερώνεται, για κάθε Πρόγραμμα, Πλαίσιο Επίδοσης (Π.Ε.)
(άρθρο 16 ΚΚΔ), το οποίο αποτελείται από τους δείκτες εκροών και τους δείκτες
αποτελεσμάτων που συνδέονται με τους ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί σε κάθε
Πρόγραμμα. Στο Πλαίσιο Επίδοσης περιλαμβάνονται όλοι οι δείκτες εκροών και
αποτελεσμάτων ενός Προγράμματος, σε αντίθεση με την ΠΠ 2014-2020,
προκειμένου να παρέχεται μια πληρέστερη εικόνα της προόδου του κάθε
Προγράμματος σχετικά με την επίτευξη των ειδικών στόχων. Εξαίρεση αποτελεί η
Τεχνική Βοήθεια, για την οποία περιλαμβάνονται μόνο δείκτες εκροών στο Π.Ε.
Για την περίοδο 2021-2027, απαιτείται η προετοιμασία του σχετικού Π.Ε. για κάθε
ειδικό στόχο, ενώ ανάλογη προετοιμασία γίνεται και σε επίπεδο κατηγορίας
Περιφέρειας, στις περιπτώσεις των Τομεακών Προγραμμάτων. Η απαίτηση αυτή δεν
περιλαμβάνει τον ειδικό στόχο για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης που ορίζεται
στο άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ιγ του Καν. ΕΚΤ+.
Προκειμένου να συμβάλουν στη μέτρηση της συνολικής απόδοσης των κονδυλίων,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 του ΚΚΔ, οι δείκτες κάθε Προγράμματος πρέπει
να καλύπτουν την πλειονότητα των δράσεων και του προϋπολογισμού. Σε ορισμένους
ειδικούς στόχους με υψηλούς προϋπολογισμούς σε σχέση με τον συνολικό
προϋπολογισμό του Προγράμματος, είναι πιθανό σχεδόν το 100% των παρεμβάσεων να
μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους κοινούς δείκτες εκροών (π.χ. οι οδικές ή σιδηρο
δρομικές παρεμβάσεις βάσει του Στόχου Πολιτικής 3). Σε άλλες περιπτώσεις, που
περιλαμβάνουν έναν ειδικό στόχο με σχετικά χαμηλό μερίδιο στο συνολικό
προϋπολογισμό του Προγράμματος και ποικίλες δράσεις, θα ήταν δυνατόν να δικαιολογηθεί
χαμηλότερο μερίδιο του προϋπολογισμού που καλύπτεται από τους κοινούς και ειδικούς δείκτ
ες για λόγους αναλογικότητας (COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (2021) 198
final / 8.7.2021).
Για όλους τους δείκτες του Π.Ε. κάθε Προγράμματος 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.

Στο μεθοδολογικό έγγραφο για το Π.Ε. θα πρέπει να αναλύονται τα τρία κριτήρια
τεκμηρίωσης που περιλαμβάνονται στο άρθρο 17 του ΚΚΔ:




Τα κριτήρια καθορισμού των δεικτών. Σε κάθε Πρόγραμμα πρέπει να
αιτιολογηθεί η επιλογή των δεικτών και να αναλυθούν τα κριτήρια που
χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή τους. Επίσης πρέπει να αιτιολογηθεί η χρήση
των ειδικών δεικτών έναντι των κοινών δεικτών, εφόσον αυτοί επιλεγούν στο
Πρόγραμμα.
Τα δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, τη
διασφάλιση ποιότητας των δεδομένων και τη μέθοδο υπολογισμού. Σε
κάθε Πρόγραμμα πρέπει να αποτυπωθούν τα δεδομένα και τα αποδεικτικά
στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και οι μεθοδολογικές παραδοχές που έγιναν. Το
μεθοδολογικό έγγραφο πρέπει να παρουσιάζει τα στοιχεία που υποστηρίζουν τις
παραδοχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ορόσημων 2024 (για
δείκτες εκροών) και των στόχων του 2029 (για δείκτες εκροών και
αποτελεσμάτων). Για παράδειγμα, η εμπειρία από παρόμοιες παρεμβάσεις κατά
την ΠΠ 2014-2020 ή κάποια σχετική έρευνα ή η εμπειρία από άλλες Περιφέρειες,
μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμη βάση αναφοράς για την εκτίμηση του
μοναδιαίου κόστους των παρεμβάσεων.
3



Τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των
ορόσημων και των στόχων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες
αυτοί ελήφθησαν υπόψη στη στοχοθέτηση των δεικτών. Σε κάθε Πρόγραμμα
πρέπει να γίνει ανάλυση των πιθανών κινδύνων που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν την επίτευξη των δεικτών και να περιγραφεί πώς οι κίνδυνοι αυτοί
λήφθηκαν υπόψη στη διαμόρφωση των μεθοδολογικών παραδοχών.

Η ανωτέρω πληροφορία θα πρέπει να περιληφθεί σε μεθοδολογικό έγγραφο για το Π.Ε.
κάθε Προγράμματος. Η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ προχώρησαν στη διαμόρφωση πρότυπου
Μεθοδολογικού Εγγράφου για το Π.Ε., το οποίο έχει ενσωματωθεί στο Παράρτημα Ι
στο παρόν Έγγραφο Εργασίας. Στη συνέχεια παρέχονται οδηγίες για τη διαμόρφωση
του Μεθοδολογικού Εγγράφου για το Π.Ε. καθώς και παραδείγματα για τον τρόπο
αντιμετώπισης των απαιτήσεων του ΚΚΔ σχετικά με το περιεχόμενο του
Μεθοδολογικού Εγγράφου.
3. Διασφάλιση ποιότητας δεδομένων
Η ποιότητα, η ακρίβεια και η αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης και των
δεδομένων σχετικά με τους δείκτες, αποτελεί και την ΠΠ 2021-2027 μια σημαντική
ευθύνη του Κράτους Μέλους (άρθρο 69(4) του ΚΚΔ). Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΣΣΑ και η
ΕΥΣΕΚΤ συνεχίζουν να δίνουν έμφαση στη διασφάλιση ποιότητας των δεδομένων σε
συνεργασία με τις ΕΥΔ και τις άλλες υπηρεσίες της ΕΑΣ.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση και συνεχή βελτίωση
της ποιότητας, κρίνεται σκόπιμο να διαμορφωθούν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη
διαμόρφωση του συστήματος δεικτών κάθε Προγράμματος και την αιτιολόγηση της
επιλογής τους.
Η διαμόρφωση του συστήματος δεικτών των Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027 και η
επιλογή των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων κάθε Προγράμματος θα βασιστεί στη
λογικής της παρέμβασης και την υιοθέτηση συγκεκριμένων κριτηρίων που
αντικατοπτρίζουν την καταλληλόλητα των δεικτών.
Η διαμόρφωση σαφούς/συνεκτικής λογικής της παρέμβασης αποτελεί κεντρικό
σημείο στο σχεδιασμό των Προγραμμάτων και τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου
πλέγματος δεικτών (κοινών ή/και ειδικών) ανά ειδικό στόχο. Η επιλογή των δεικτών
γίνεται 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.
Εφόσον έχει εξασφαλιστεί η λογική της παρέμβασης κάθε ειδικού στόχου θα πρέπει να
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα κάθε δείκτη στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.
Προκειμένου οι δείκτες να είναι χρήσιμοι, θα πρέπει να επιλέγονται με βάση κριτήρια,
τα οποία να αποδίδουν κατάλληλα κάποια επιθυμητά χαρακτηριστικά των δεικτών.
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει αναπτυχθεί πληθώρα κριτηρίων για την ανάπτυξη
κατάλληλων δεικτών. Η Ε.Ε για την τεκμηρίωση της καταλληλόλητας των κοινών
δεικτών των Προγραμμάτων 2021-2027 αξιολόγησε τους δείκτες αυτούς με βάση τα
κριτήρια RACER, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως στις κατευθυντήριες γραμμές
της για την αξιολόγηση, όπως η Εργαλειοθήκη Καλύτερης Αξιολόγησης2. Με ανάλογο

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/betterregulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox/better-regulationtoolbox_en
2
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τρόπο θα πρέπει να επιλεγούν και οι ειδικοί δείκτες κάθε Προγράμματος. Η
τεκμηρίωση της καταλληλόλητας των ειδικών δεικτών των Προγραμμάτων 2021-2027
θα αξιολογηθούν επίσης με βάση τα κριτήρια RACER, όπως αυτά περιγράφονται
ακολούθως:
Πίνακας 1: Περιγραφή κριτηρίων RACER
Κριτήριο RACER

Συναφής
(Relevant)

Αποδεκτός
(Accepted)

Αξιόπιστος
(Credible)
Εύκολος
(Easy)
Ισχυρός
(Robust)

Περιγραφή κριτηρίου

Ο δείκτης θα πρέπει συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους.
Δεν πρέπει να είναι υπερβολικά φιλόδοξος και πρέπει να μετρά το σωστό
(π.χ. ένας δείκτης για την υγειονομική περίθαλψη θα μπορούσε να είναι η
μείωση των χρόνων αναμονής, αλλά χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα
της παρεχόμενης περίθαλψης).
Ο δείκτης θα πρέπει να είναι αποδεκτός. Ο ρόλος και οι ευθύνες για το
δείκτη πρέπει να καθοριστούν καλά (π.χ. εάν ο δείκτης είναι ο χρόνος
χειρισμού μιας αίτησης επιδότησης και η διοικητική διαδικασία ελέγχεται
εν μέρει από τα κράτη μέλη και εν μέρει από την ΕΕ, τότε και οι δύο
πλευρές θα αναλάβουν μόνο μέρος της ευθύνης).
Ο δείκτης θα πρέπει να αξιόπιστος, σαφής και εύκολος στην ερμηνεία. Θα
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλός και αξιόπιστος.
Ο δείκτης θα πρέπει να είναι εύκολος στην παρακολούθηση (π.χ. η
συλλογή δεδομένων πρέπει να είναι δυνατή με χαμηλό κόστος).
Ο δείκτης θα πρέπει να είναι ισχυρός έναντι της καταχρηστικής χρήσης
(π.χ. εάν ο στόχος είναι να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος στις
επιχειρήσεις, ο φόρτος ενδέχεται να μη μειωθεί, αλλά απλώς να
μετατοπιστεί από τις επιχειρήσεις στη δημόσια διοίκηση).

Πηγή: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/better-regulation-toolbox-41_en_0.pdf

Η διασφάλιση ότι κάθε δείκτης που αναπτύσσεται πληροί και τα πέντε κριτήρια RACER
θα συμβάλει στη δημιουργία ενός σταθερού συνόλου δεικτών για την παρακολούθηση
της υλοποίησης και των επιδόσεων του κάθε Προγράμματος, και, κατ’ επέκταση,
συνολικά του ΕΣΠΑ 2021-2027.
Μία καλή πρακτική σε σχέση με τη χρήση των κριτηρίων RACER στο πλαίσιο του
ΕΚΤ+ περιλαμβάνεται σε έγγραφο της Επιτροπής για τη χρήση Ειδικών Δεικτών
στα ΕΠ το οποίο έχει αποσταλεί από την ΕΥΣΕΚΤ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλες
τις ΕΥΔ (email 17/5/2021 με θέμα «ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΤ+ στο πλαίσιο του
σχεδιασμού των Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027».
4. Υπόδειγμα του μεθοδολογικού εγγράφου για το Πλαίσιο Επίδοσης
Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία κατάρτισης του μεθοδολογικού εγγράφου,
η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ προχώρησαν στη διαμόρφωση ενός πρότυπου υποδείγματος
(template) του μεθοδολογικού εγγράφου για το Π.Ε. των Προγραμμάτων της ΠΠ 20212027, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι στο παρόν Έγγραφο Εργασίας.
Το πρότυπο μεθοδολογικό έγγραφο για το Π.Ε. περιλαμβάνει δύο ενότητες και ένα
παράρτημα. Στην Ενότητα 1, παρατίθενται οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με
τα κριτήρια που εφαρμόσθηκαν για την επιλογή των δεικτών εκροών και
αποτελεσμάτων του Προγράμματος με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας των
δεδομένων. Ειδικότερα, ανά ειδικό στόχο:


τεκμηριώνεται η επιλογή κάθε κοινού δείκτη εκροών και αποτελεσμάτων με
βάση τη λογική παρέμβασης ανά κατηγορία δράσης,
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περιγράφονται οι λόγοι που οδήγησαν στην υιοθέτηση ειδικών δεικτών εκροών
ή/και αποτελεσμάτων (εφόσον αυτό έχει εφαρμογή) και αναλύονται τα κριτήρια
για την επιλογή τους.

Ενδεικτικά παραδείγματα του τρόπου συμπλήρωσης της Ενότητας 1 παρατίθεται στα
Παραρτήματα V και VI στο παρόν Έγγραφο Εργασίας, ανά Ταμείο και για κοινούς και
ειδικούς δείκτες αντίστοιχα.
Στην Ενότητα 2, παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο
υπολογισμού κάθε δείκτη καθώς και τα δεδομένα ή/και τα αποδεικτικά στοιχεία που
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της τιμής των οροσήμων για το 2024 (για τους
δείκτες εκροών) και των στόχων για το 2029 (για τους δείκτες εκροών και
αποτελεσμάτων) του Π.Ε. του Προγράμματος. Στην Ενότητα αυτή γίνεται επίσης
αναφορά στους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των
δεικτών και ελήφθησαν υπόψη στον υπολογισμό τους, ενώ θα πρέπει να περιγραφεί με
ποιο τρόπο οι παράγοντες αυτοί συνυπολογίστηκαν στην εκτίμηση.
Την περίοδο 2021-2027 δεν καθορίζονται a priori κατώτατα όρια για την αξιολόγηση των
ορόσημων (COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (2021) 198 final/ 8.7.20213).
Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα στοχοθέτησης των οροσήμων του 2024 με τιμές
επίτευξης μεγαλύτερες ή ίσες του μηδέν, όπως αποτυπώνεται στο πεδίο 6 του Δελτίου
Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ) της ΕΕ. Εφόσον επιλεγεί σε ένα ορόσημα να τεθεί η τιμή
μηδέν, η επιλογή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρή τεκμηρίωση.
Η πληροφόρηση και τεκμηρίωση για κάθε δείκτη παρέχεται ανά Άξονα
Προτεραιότητας, Ειδικό Στόχο4 και Κατηγορία Δράσης. Στην περίπτωση των Τομεακών
Προγραμμάτων η πληροφόρηση παρέχεται και στο επίπεδο της Κατηγορίας
Περιφέρειας.
Οι μέθοδοι υπολογισμού λαμβάνουν υπόψη κατά περίπτωση στοιχεία, όπως οι σχετικές
χρηματοδοτικές κατανομές στον Άξονα Προτεραιότητας, το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης των παρεμβάσεων, το είδος της στήριξης, τους τύπους των πράξεων, τα
μεγέθη και τα χαρακτηριστικά των ομάδων στόχων. Μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν
στοιχεία σχετικά με τα μοναδιαία κόστη από μελέτες, αξιολογήσεις ή/ και την
υλοποίηση των παρεμβάσεων σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους αλλά και
στοιχεία για το ρυθμό υλοποίησης των παρεμβάσεων που εκτελέσθηκαν στο παρελθόν,
εφόσον αυτά θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά.
Για κάθε δείκτη αποτυπώνονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι μέθοδοι υπολογισμού
και οι υποθέσεις εργασίας που υιοθετούνται. Στο Παράρτημα V στο παρόν Έγγραφο
Εργασίας περιλαμβάνονται ενδεικτικά παραδείγματα για κατηγορίες δράσεων του
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+, στα οποία αποτυπώνεται το σύνολο των πληροφοριών που πρέπει
να περιλαμβάνονται στην Ενότητα 2 του μεθοδολογικού εγγράφου για το Π.Ε.,
σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΚΚΔ.
Στο τέλος της Ενότητας 2 του Προτύπου, γίνεται συνολική αποτύπωση του Π.Ε. του
Προγράμματος, με αναφορά σε προγραμματικά στοιχεία (προτεραιότητα, ειδικός
στόχος), στους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους των δεικτών εκροών και
αποτελεσμάτων του Π.Ε., καθώς και των συσχετιζόμενων πεδίων παρέμβασης με τα

3https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-

documents/2021/performance-monitoring-and-evaluation-of-the-european-regional-development-fundthe-cohesion-fund-and-the-just-transition-fund-in-2021-2027
4

Δεν 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.
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αντίστοιχα ποσά δημόσιας δαπάνης. Η αποτύπωση αυτή γίνεται σύμφωνα με το
υπόδειγμα του πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙI του πρότυπου
μεθοδολογικού εγγράφου για το Π.Ε. Στο Παράρτημα VIII στο παρόν Έγγραφο
Εργασίας έχει περιληφθεί ενδεικτικό παράδειγμα του τρόπου συμπλήρωσης του εν
λόγω πίνακα, κάνοντας χρήση των στοιχείων των παραδειγμάτων που έχουν αναλυθεί
στο Παράρτημα VII στο παρόν Έγγραφο Εργασίας.
Το Παράρτημα του Μεθοδολογικού Εγγράφου για το Π.Ε. περιλαμβάνει πίνακες με
τους κοινούς και ειδικούς δείκτες που έχουν επιλεγεί, την αναλυτική εικόνα του
πλαισίου επίδοσης καθώς και τα Δελτία Ταυτότητας όλων των ειδικών δεικτών
εκροών και αποτελεσμάτων που υιοθετούνται σε κάθε Πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο απλούστευσης των διαδικασιών, για τους ειδικούς δείκτες των
Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027, θα γίνει χρήση του πρότυπου ΔΤΔ που έχει
διαμορφώσει η ΕΕ για τους κοινούς δείκτες.
5. Κατευθύνσεις διαμόρφωσης του μεθοδολογικού εγγράφου για το Π.Ε.
Οι κατευθύνσεις που ακολουθούν έχουν ως στόχο την υποστήριξη των φορέων
κατάρτισης των Προγραμμάτων 2021-2027, κατά τη διαμόρφωση του μεθοδολογικού
εγγράφου για το Π.Ε. καθώς και για τη συμπλήρωση του πρότυπου υποδείγματος των
Προγραμμάτων.
5.1. Επιλογή και στοχοθέτηση δεικτών
Στα Προγράμματα θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι κοινοί δείκτες
εκροών και αποτελεσμάτων, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν.
ΕΤΠΑ/ΤΣ, στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. ΤΔΜ και στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Καν.
ΕΚΤ+.
Για όλα τα Ταμεία, στις περιπτώσεις όπου υλοποιούνται δράσεις για τις οποίες δεν
υπάρχουν κατάλληλοι κοινοί δείκτες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικοί δείκτες
προγράμματος (εκροών ή/και αποτελεσμάτων) κατά περίπτωση σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 16(1)(α), το άρθρο 22(3)(δ)(ii) και το άρθρο 42(2)(β) του ΚΚΔ.
Δύναται να υιοθετήσουν ειδικοί ή κοινοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν την ΠΠ 20142020, καθώς υπάρχει το πλεονέκτημα ότι είναι διαθέσιμοι οι ορισμοί και έχουν ήδη
αναπτυχθεί οι μέθοδοι υπολογισμού. Ωστόσο, και οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να
κριθούν εκ νέου κατάλληλοι με βάση τη λογική της παρέμβασης και τα κριτήρια
RACER. Ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην περίπτωση αυτή καθώς θα πρέπει,
όπου απαιτείται, να προσαρμοστούν και να βελτιωθούν οι μέθοδοι υπολογισμού.
Υποχρεωτικά θα χρησιμοποιηθούν:



ειδικοί δείκτες εκροών για δράσεις Τεχνικής Βοήθειας σε όλα τα
Προγράμματα. Η ΕΥΣΣΑ θα προετοιμάσει και θα αποστείλει πρόταση αναφορικά
με τους ειδικούς δείκτες της τεχνικής βοήθειας.
ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του ΕΣ(ιβ) του ΕΚΤ+.

Όλοι οι δείκτες του Π.Ε. θα πρέπει να τεκμηριωθούν ως προς την καταλληλότητά τους.
Ειδικά για τους ειδικούς δείκτες, η επιλογή τους θα πρέπει να τεκμηριωθεί και με βάση
την αξιολόγηση όλων των κριτηρίων RACER.
Όσον αφορά στη στοχοθέτηση των
υπενθυμίζεται ότι ισχύουν τα ακόλουθα:
Τύπος δείκτη

Τιμή βάσης/ αναφοράς

δεικτών εκροών
Τιμή οροσήμου

και

αποτελεσμάτων,
Τιμή στόχου
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Δείκτες εκροών
(κοινοί και
ειδικοί)

Μηδέν (0)*

Για το τέλος του
2024 για τις
υλοποιημένες
εκροές**

Για το 2029 για τις
υλοποιημένες
εκροές**

Δείκτες
αποτελεσμάτων
(κοινοί και
ειδικοί)

Εξαρτάται από το δείκτη
(ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΤΔΜ/ΕΚΤ+***)

Δεν τίθενται
ορόσημα για τους
δείκτες
αποτελεσμάτων

Για το 2029

* Άρθρο 8 Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ, άρθρο 17 Καν. ΕΚΤ+ και άρθρο 12 Καν. ΤΔΜ
** Σωρευτικές τιμές (άρθρο 12 Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ, άρθρο 17 Καν. ΕΚΤ+ και άρθρο 12 Καν. ΤΔΜ)
*** Για το ΕΚΤ+ απαιτούνται τιμές αναφοράς, με εξαίρεση καινοτόμες δράσεις για τις οποίες δεν υπάρχει
προηγούμενη εμπειρία.

Τιμές στόχοι θα τεθούν για όλους τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για το έτος
2029, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική χρηματοδότηση κάθε ειδικού στόχου και για τα
επτά έτη της ΠΠ 2021-2027.
Ένας δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς ειδικούς στόχους στο
πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος, αλλά τα δεδομένα (και οι στόχοι, κατά περίπτωση)
πρέπει να καθορίζονται και να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε ειδικό στόχο. Στην
περίπτωση των Τομεακών Προγραμμάτων, η στοχοθέτηση θα πρέπει να γίνει και ανά
Κατηγορία Περιφέρειας.
5.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των
στόχων
Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των
στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:













Αδυναμία του δικαιούχου στο σχεδιασμό και στην έγκαιρη ωρίμανση των έργων
τους.
Χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση δράσεων
μεγάλου
προϋπολογισμού
στο
πλαίσιο
του
ΕΣΠΑ
(μελέτες
σκοπιμότητας/χρηματοοικονομικές αναλύσεις και εγκρίσεις σχετικές με θέματα
ανταγωνισμού) και συνεπαγόμενες πιθανές ανάγκες ανασχεδιασμού των έργων.
Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων,
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της
πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των
έργων.
Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων και πρόσβαση σε
τραπεζικά προϊόντα.
Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την πραγματοποίηση έργων
εγκατάστασης δικτύων.
Προβλήματα κατά την υλοποίηση λόγω αδύναμων αναδόχων.
Η συνέχιση της πανδημίας COVID-19.
Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου.
Καθυστερήσεις λόγω της ανάγκης τροποποίησης της υφιστάμενης εθνικής
νομοθεσίας (π.χ. λόγω εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία).

Επισημαίνεται ότι κατά την τεκμηρίωση της μεθόδου υπολογισμού, σχετικά με τους
παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των
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στόχων, θα πρέπει να αποτυπωθεί και ο τρόπος που οι παράγοντες αυτοί
συνυπολογίστηκαν στην εκτίμηση των οροσήμων και των στόχων αυτών.
5.3. Κωδικοποίηση δεικτών
Για τη συμπλήρωση των πινάκων των δεικτών τόσο στο πρότυπο των Προγραμμάτων
όσο και στο πρότυπο μεθοδολογικό έγγραφο για το Π.Ε., θα χρησιμοποιηθεί η
κωδικοποίηση της ΕΕ για τους κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, όπως αυτή
αποτυπώνεται στους πίνακες με τους κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων στο
Παράρτημα Ι του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ, στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. ΤΔΜ και στο έγγραφο
εργασίας «Common indicators toolbox /ΕSF+ Shared Management Strand” (Data
Support Centre VC/2020/014) (βλ. από 13.07.2021 email ΕΥΣΕΚΤ προς ΕΥΔ με θέμα
«Μεθοδολογικό έγγραφο δεικτών ΕΚΤ+ 2021-2027»).
Για τη διευκόλυνση των αρμόδιων αρχών, στους πίνακες (συνοδευτικά αρχεία excel)
που απεστάλησαν μαζί με τις Κατευθύνσεις για την προετοιμασία υποβολής των
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (συνημμένα στην επιστολή του Γ.Γ. με α.π.
63710/08-06-2021), έχουν συμπεριληφθεί σε αναδυόμενες λίστες οι δείκτες των
Ταμείων ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ+ και ΤΔΜ.
Στην περίπτωση που στα Προγράμματα υιοθετηθούν ειδικοί δείκτες, για αυτούς θα
χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί PSO (Programme Specific Output Indicator) για τους
ειδικούς δείκτες εκροών και PSR (Programme Specific Result Indicator) για τους
ειδικούς δείκτες αποτελεσμάτων. Οι ειδικοί δείκτες θα έχουν εξαψήφιο κωδικό της
μορφής PSO_ _ _ και PSR_ _ _ με εύρος τιμών ανά Πρόγραμμα ως ακολούθως:
Πίνακας 2: Εύρος κωδικών ειδικών δεικτών ανά Πρόγραμμα 2021-2027
Προγράμματα ΠΠ 2021-2027

Εύρος τιμών ειδικών
δεικτών

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

000-029

Αττική

030-059

Βόρειο Αιγαίο

060-089

Δυτική Ελλάδα

090-119

Δυτική Μακεδονία

120-149

Ήπειρος

150-179

Θεσσαλία

180-209

Ιόνια Νησιά

210-239

Κεντρική Μακεδονία

240-269

Κρήτη

270-299

Νότιο Αιγαίο

300-329

Πελοπόννησος

330-359

Στερεά Ελλάδα

360-389

Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή

390-439

Ανταγωνιστικότητα

440-489

Μεταφορές

490-539

Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

540-589

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

590-639
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Προγράμματα ΠΠ 2021-2027

Εύρος τιμών ειδικών
δεικτών

Πολιτική Προστασία

640-689

Τεχνική Βοήθεια και Ενίσχυση Δικαιούχων

690-739

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

740-789

5.4. Αντιστοίχιση κοινών δεικτών με ειδικούς στόχους και δράσεις
Οι κατηγορίες δράσεων στο μεθοδολογικό έγγραφο για το Π.Ε. θα πρέπει να
ταυτίζονται με τις δράσεις που θα αναφέρονται στο Πρόγραμμα (ενότητα 2.1.1.1.1. ανά
ειδικό στόχο στο template του Προγράμματος) και να καλύπτουν τα πεδία παρέμβασης
που θα αναφέρονται στον Πίνακα 4-Διάσταση 1 (ενότητα 2.1.1.1.3. ανά ειδικό στόχο
στο template του Προγράμματος). Τα ίδια πεδία παρέμβασης θα πρέπει να
περιλαμβάνονται και στους πίνακες του μεθοδολογικού εγγράφου για το Π.Ε.
Η αντιστοίχιση των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων του ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΤΔΜ
(δράσεις τύπου ΕΤΠΑ) έχει γίνει από την ΕΕ και αποτυπώνεται στους πίνακες με τους
δείκτες στους αντίστοιχους Κανονισμούς των Ταμείων (Παράρτημα Ι Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ
και Παράρτημα ΙΙΙ Καν. ΤΔΜ). Καθώς η αντιστοίχιση αυτή δεν έγινε από την ΕΕ για
τους δείκτες του ΕΚΤ+, η ΕΥΣΕΚΤ προχώρησε σε μία αντιστοίχιση των ειδικών στόχων
με τους κοινούς δείκτες εκροών (Παράρτημα ΙΙΙ στο παρόν Έγγραφο Εργασίας) και
αποτελεσμάτων (Παράρτημα ΙV στο παρόν Έγγραφο Εργασίας) του ΕΚΤ+,
συμπεριλαμβανομένων των δεικτών του ΤΔΜ για δράσεις τύπου ΕΚΤ+.
Η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ προχώρησαν και στην αντιστοίχιση των στόχων πολιτικής με
τους ειδικούς στόχους και τα πεδία παρέμβασης της ΠΠ 2021-2027 (Παράρτημα ΙΙ στο
παρόν Έγγραφο Εργασίας). Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα αποσταλεί η
αντιστοίχιση των πεδίων παρέμβασης με ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων. Για το
ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΤΔΜ (δράσεις τύπου ΕΤΠΑ) θα αποσταλεί και η σύνδεση των ανωτέρω με
συγκεκριμένους κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων. Για το ΕΚΤ+ θα
αποσταλεί πρόταση στα ΠεΠ για χρήση συγκεκριμένων δεικτών σε όμοιου τύπου
δράσεις.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
Κ.Α.Α.
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Η Αν. Προϊσταμένη της ΕΥΣΣΑ

Μαρία Κωστοπούλου

.Α.Α.
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):





Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, κ Δ. Σκάλκο
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & Τ.Σ., κ Γ. Ζερβό
Κ.Α.Α. Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, κα Ν. Δανδόλου
Γραφείο Ειδικής
Προϊστάμενο
ΕΑΣ, Γεν. Δ/ντη κ. Ι. Φίρμπα
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
 ΕΥΣΣΑ
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 ΕΥΣΕΚΤ
 ΕΥΣΕ
 ΕΥΘΥ
 ΕΥ ΟΠΣ
 ΕΥΚΕ
ΕΥ ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα I: Πρότυπο υπόδειγμα μεθοδολογικού εγγράφου για το Π.Ε.
Επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο word.
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Παράρτημα II: Ενδεικτική αντιστοίχιση στόχων πολιτικής, ειδικών
στόχων και πεδίων παρέμβασης
Υπενθυμίζεται ότι παρόλο που τα πεδία παρέμβασης έχουν ομαδοποιηθεί ανά Στόχο
Πολιτικής (ΣΠ), η χρήση τους δεν περιορίζεται μόνο στους συγκεκριμένους ΣΠ που
έχουν αντιστοιχισθεί.
Κάθε πεδίο παρέμβασης δύναται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο κάθε ΣΠ, εφόσον
εμπίπτουν στη λογική της παρέμβασης των ειδικών στόχων.
Ειδικά για τον ΣΠ5, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα πεδία παρέμβασης των ΣΠ1-4
επιπροσθέτως των πεδίων παρέμβασης των ειδικών στόχων 5.i και 5.ii.
ΣΠ1
1.i
1.ii
1.iii
1.iv
1.v

1-12, 29-30
13-19
20-22, 24-28, 31
23
32-37
ΣΠ2

2.i
2.ii
2.iii
2.iv
2.v
2.vi-2.vii
2.viii

38-46, 54-56
47-52, 54-55
53, 57
58-61
62-66
67-70, 71-80
81-86
ΣΠ3

3.i
3.ii

81-82, 86-88, 91-92, 94-97, 99-101, 103-108, 110-111, 114-115, 118-120
81-82, 86, 89-90, 93-95, 98-99, 102-104, 106-107, 109, 112-113, 116- 120
ΣΠ4 ΕΚΤ+

4.α
4.β
4.γ
4.δ
4.ε
4.στ
4.ζ
4.η
4.θ
4.ι
4.ια-4.ιβ
4.ιγ

134-138
139-141
142-143
144, 146-147
145, 151
148-151
145, 151
152-153
156-157
154-155
158-163
164
13

ΣΠ4 ΕΤΠΑ
4.i
4.ii
4.iii
4.iv
4.v
4.vi

127
121- 124
126-127
125, 133
128-132
165-167

5.i-5.ii

165-169

ΣΠ5
ΣΠ 1-5
170-178
ΤΒ
179-182
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Παράρτημα III: Αντιστοίχιση ΕΣ με κοινούς δείκτες εκροών ΕΚΤ+
Ειδικός Στόχος
ΕΚΤ+ / Πράξεις
που απευθύνονται
σε ειδική ομάδα
στόχου

Δείκτες εκροών

ΕΕCO01. συνολικός αριθμός συμμετεχόντων
ΕΕCO02. άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
ΕΕCO03. μακροχρόνια άνεργοι
ΕΕCO04. οικονομικώς αδρανή άτομα
ΕΕCO05. απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων
ΕΕCO06. αριθμός παιδιών ηλικίας έως 18 ετών
ΕΕCO07. αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών
ΕΕCO08. αριθμός συμμετεχόντων ηλικίας 55 ετών και άνω
ΕΕCO09. με μόρφωση κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή χαμηλότερης
βαθμίδας (ISCED 0-2)
4.α έως 4.ια
(Παράρτημα Ι Καν
ΕΚΤ+)

ΕΕCO10. με μόρφωση ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)
ΕΕCO11. με μόρφωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)
ΕΕCO12. συμμετέχοντες με αναπηρίες
ΕΕCO13. υπήκοοι τρίτων χωρών
ΕΕCO14. συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης
ΕΕCO15. μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)
ΕΕCO16. άστεγοι ή άτομα που αντιμετωπίζουν στεγαστικό αποκλεισμό
ΕΕCO17. συμμετέχοντες από αγροτικές περιοχές
ΕΕCO18. αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων
υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
ΕΕCO19. αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών και κοινωνικών
επιχειρήσεων)

4.ιβ / πράξεις που
δεν απευθύνονται
σε απόρους
(operations not
targeting the most
deprived)
(Παράρτημα Ι Καν
ΕΚΤ+)

ΕΕCO01. συνολικός αριθμός συμμετεχόντων
ΕΕCO06. αριθμός παιδιών ηλικίας έως 18 ετών
ΕΕCO07. αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών
ΕΕCO08. αριθμός συμμετεχόντων ηλικίας 55 ετών και άνω
ΕΕCO12. συμμετέχοντες με αναπηρίες
ΕΕCO13. υπήκοοι τρίτων χωρών
ΕΕCO14. συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης
ΕΕCO15. μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)
ΕΕCO16. άστεγοι ή άτομα που αντιμετωπίζουν στεγαστικό αποκλεισμό
ΕΕCO18. αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων
υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
ΕΕCO19. αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών και κοινωνικών
επιχειρήσεων)

4.ιβ / πράξεις που
απευθύνονται σε
απόρους

ΕSCO01. συνολικός αριθμός συμμετεχόντων
ΕSCO02. αριθμός παιδιών ηλικίας έως 18 ετών
ΕSCO03. αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών
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(operations
targeting the most
deprived)
(Παράρτημα ΙΙ Καν.
ΕΚΤ+)

4.ιγ
(Παράρτημα ΙΙΙ Καν.
ΕΚΤ+)

ΕSCO04. αριθμός συμμετεχόντων ηλικίας 65 ετών και άνω
ΕSCO05. συμμετέχοντες με αναπηρίες
ΕSCO06. υπήκοοι τρίτων χωρών
ΕSCO07. αριθμός συμμετεχόντων αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)
ΕSCO08. άστεγοι ή άτομα που αντιμετωπίζουν στεγαστικό αποκλεισμό
ΕΜCO01. συνολική χρηματική αξία των διανεμηθέντων τροφίμων και αγαθών
ΕΜCO02. συνολική αξία της επισιτιστικής βοήθειας
ΕΜCO03. συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για τους αστέγους,
ΕΜCO04. συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για άλλες ομάδες-στόχους
ΕΜCO05. συνολική αξία των διανεμηθέντων αγαθών
ΕΜCO06. συνολική χρηματική αξία των αγαθών για παιδιά
ΕΜCO07. συνολική χρηματική αξία των αγαθών για αστέγους
ΕΜCO08. συνολική χρηματική αξία των αγαθών για άλλες ομάδες-στόχους
ΕΜCO09. συνολική ποσότητα της διανεμηθείσας επισιτιστικής βοήθειας
ΕΜCO10. μερίδιο των τροφίμων για τα οποία το πρόγραμμα κάλυψε μόνο τη
μεταφορά, τη διανομή και την αποθήκευση
ΕΜCO11. αναλογία των προϊόντων τροφίμων που συγχρηματοδοτήθηκαν από
το ΕΚΤ+ στον συνολικό όγκο των τροφίμων που διανεμήθηκαν στους
δικαιούχους

Πράξεις τύπου
ΕΚΤ+ του ΤΔΜ
(Παράρτημα ΙΙΙ Καν
ΤΔΜ)

EECO 01. άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
EECO 02. μακροχρόνια άνεργοι
EECO 03. οικονομικώς αδρανή άτομα
EECO 04. απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων
EECO 05. αριθμός παιδιών ηλικίας έως 18 ετών
EECO 06. αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών
EECO 07. αριθμός συμμετεχόντων ηλικίας 55 ετών και άνω
EECO 08. με μόρφωση κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή χαμηλότερης
βαθμίδας (ISCED 0-2)
EECO 09. με μόρφωση ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)
EECO 10. με μόρφωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)
EECO 11. συνολικός αριθμός συμμετεχόντων
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Παράρτημα IV: Αντιστοίχιση ΕΣ με κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων ΕΚΤ+
Ειδικός Στόχος
ΕΚΤ+ /
Ειδική Κατηγορία
Πράξεων

4.α έως 4.ια
(Παράρτημα Ι Καν
ΕΚΤ+)

4.ιγ / Παροχή
τροφίμων
(Παράρτημα ΙΙΙ Καν
ΕΚΤ+)

4.ιγ / Παροχή
υλικής βοήθειας
(Παράρτημα Ι Καν
ΕΚΤ+)

4.ιγ / Παροχή
στήριξης μέσω
κουπονιών ή
δελτίων
(Παράρτημα Ι Καν
ΕΚΤ+)

Δείκτες αποτελεσμάτων
ΕΕCR01. συμμετέχοντες που αναζητούν εργασία αμέσως μετά τη
συμμετοχή τους
ΕΕCR02. συμμετέχοντες που παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης
ή κατάρτισης αμέσως μετά τη συμμετοχή τους
ΕΕCR03. συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό προσόν
αμέσως μετά τη συμμετοχή τους
ΕΕCR04. συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη συμμετοχή τους
ΕΕCR05. συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες μετά τη συμμετοχή τους
ΕΕCR06. συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας
έξι μήνες μετά τη συμμετοχή τους
ΕΜCR01. αριθμός των τελικών αποδεκτών επισιτιστικής βοήθειας
ΕΜCR02. αριθμός παιδιών ηλικίας έως 18 ετών
ΕΜCR03. αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών
ΕΜCR04. αριθμός γυναικών
ΕΜCR05. αριθμός τελικών αποδεκτών ηλικίας 65 ετών και άνω
ΕΜCR06. αριθμός τελικών αποδεκτών με αναπηρίες
ΕΜCR07. αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών
ΕΜCR08. αριθμός τελικών αποδεκτών αλλοδαπής προέλευσης και
μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)
ΕΜCR09. αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών
που αντιμετωπίζουν στεγαστικό αποκλεισμό
ΕΜCR10. αριθμός των τελικών αποδεκτών υλικής βοήθειας
ΕΜCR11. αριθμός παιδιών ηλικίας έως 18 ετών
ΕΜCR12. αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών
ΕΜCR13. αριθμός γυναικών
ΕΜCR14. αριθμός τελικών αποδεκτών ηλικίας των 65 ετών και άνω
ΕΜCR15. αριθμός τελικών αποδεκτών με αναπηρίες
ΕΜCR16. αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών
ΕΜCR17. αριθμός τελικών αποδεκτών αλλοδαπής προέλευσης και
μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)
ΕΜCR18. αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών
που αντιμετωπίζουν στεγαστικό αποκλεισμό
ΕΜCR19. αριθμός τελικών αποδεκτών που επωφελούνται από κουπόνια
ή δελτία
ΕΜCR20. αριθμός παιδιών ηλικίας έως 18 ετών
ΕΜCR21. αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών
ΕΜCR22. αριθμός τελικών αποδεκτών ηλικίας 65 ετών και άνω
ΕΜCR23. αριθμός γυναικών
ΕΜCR24. αριθμός τελικών αποδεκτών με αναπηρίες
ΕΜCR25. αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών
ΕΜCR26. αριθμός τελικών αποδεκτών αλλοδαπής προέλευσης και
μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)
ΕΜCR27. αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών
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που αντιμετωπίζουν στεγαστικό αποκλεισμό
EECR 01. συμμετέχοντες που αναζητούν εργασία αμέσως μετά τη
συμμετοχή τους
Πράξεις τύπου ΕΚΤ
του ΤΔΜ
(Παράρτημα ΙΙΙ Καν
ΤΔΜ)

EECR 02. συμμετέχοντες που παρακολουθούν προγράμματα
εκπαίδευσης ή κατάρτισης αμέσως μετά τη συμμετοχή τους
EECR 03. συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό προσόν
αμέσως μετά τη συμμετοχή τους
EECR 04. συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη συμμετοχή τους
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Παράρτημα V: Παραδείγματα τεκμηρίωσης επιλογής κοινών δεικτών
Παράδειγμα 1: Τεκμηρίωση επιλογής κοινών δεικτών ΕΤΠΑ
(Στόχος Πολιτικής 1)
Προτεραιότητα: [αριθμός και τίτλος της Προτεραιότητας του Προγράμματος, στο
πλαίσιο της οποίας προτείνεται η συγκεκριμένη δράση]
Ειδικός Στόχος 1.ii: Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες,
τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις Δημόσιες Αρχές
Κατηγορία Δράσης: Τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό τους, περιλαμβάνοντας νέες μηχανολογικές εγκαταστάσεις,
εξοπλισμό, λογισμικό και διασυνδέσεις
Κύριες ομάδες-στόχοι: Επιχειρήσεις για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων για
τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό
Κοινός Δείκτης Εκροών: RCO02- Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις
Ο δείκτης RCO02 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς η
παρεχόμενη υποστήριξη αφορά σε επιχορηγήσεις, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις
αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα λάβουν την
επιχορήγηση, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.
Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων: RCR02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)
Ο δείκτης RCR02 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα
αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων
που αντιστοιχούν στη δημόσια στήριξη (συμπεριλαμβάνοντας επιχορηγήσεις και
χρηματοδοτικά μέσα), συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.
Παράδειγμα 2: Τεκμηρίωση επιλογής κοινών δεικτών ΕΚΤ+
(Στόχος Πολιτικής 4)
Προτεραιότητα: [αριθμός και τίτλος της Προτεραιότητας του Προγράμματος, στο
πλαίσιο της οποίας προτείνεται η συγκεκριμένη δράση]
Ειδικός Στόχος 4.α: 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: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της
χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους
Κύριες ομάδες-στόχοι: Άνεργοι με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους
Κοινοί Δείκτες Εκροών:
ΕΕCO02 - άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
ΕΕCO03 - μακροχρόνια άνεργοι
Οι ως άνω δείκτες έχουν απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς
αποτυπώνουν με ακρίβεια τις υποστηριζόμενες ομάδες στόχου και ειδικότερα ο
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Παράδειγμα 2: Τεκμηρίωση επιλογής κοινών δεικτών ΕΚΤ+
(Στόχος Πολιτικής 4)
ΕΕCO02 τους συμμετέχοντες από το γενικό πληθυσμό των ανέργων
(συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων) και ο ΕΕCO03 τους συμμετέχοντες
ανέργους στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση (μακροχρόνια άνεργοι), ενώ
ποσοτικοποιούν αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές (άτομα που συμμετέχουν στις
υποστηριζόμενες πράξεις).
 Δεν προτείνονται ειδικοί δείκτες που να αναφέρουν στην ονομασία τους και την ηλικιακή
ομάδα των ανέργων, εκτός εάν η δράση είναι στρατηγικής σημασίας για το Πρόγραμμα ή
προκύπτει από Ειδική Σύσταση ή αν αφορά τύπο παρέμβασης που περιγράφεται
λεπτομερώς και κωδικοποιημένα στον κανονισμό και στον οποίο έχει διατεθεί σημαντικός
προϋπολογισμός όπως περιγράφεται στο Πρόγραμμα.
Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων:
ΕΕCR05
συμμετέχοντες
που
εργάζονται,
αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες μετά τη συμμετοχή τους5

συμπεριλαμβανομένης

της

Ο δείκτης ΕΕCR05 έχει απόλυτη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς
τα αναμενόμενα (μακροπρόθεσμα) αποτελέσματα, ως προς τη δημιουργία και
διατήρηση θέσεων απασχόλησης σε ικανό διάστημα μετά την παρεχόμενη από το
Πρόγραμμα στήριξη (έξη μήνες), συμβάλλοντας στην εξαγωγή αξιόπιστων
συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Δράσης. Ο δείκτης ΕΕCR05
έχει ως βάση τον δείκτη εκροών ΕΕCO02.

Στις περιπτώσεις δράσεων επιχορήγησης θέσεων εργασίας συστήνεται η χρήση του δείκτη
μακροπρόθεσμου αποτελέσματος (ΕΕCR05) αντί του άμεσου, προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη
εγκυρότητα το αναμενόμενο αποτέλεσμα (διατήρηση των νέων θέσεων απασχόλησης που
επιχορηγούνται).
5
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Παράρτημα VI: Παραδείγματα τεκμηρίωσης επιλογής ειδικών δεικτών
Τα παραδείγματα που ακολουθούν εστιάζουν στην τεκμηρίωση επιλογής των ειδικών
δεικτών σε σχέση με τα κριτήρια RACER. Δεν περιλαμβάνουν τεκμηρίωση αναφορικά
με την καταλληλόλητά τους ως προς τη λογική της παρέμβασης.
Παράδειγμα 3: Τεκμηρίωση επιλογής ειδικών δεικτών ΕΤΠΑ
(Στόχος Πολιτικής 3)
Προτεραιότητα: [αριθμός και τίτλος της Προτεραιότητας του Προγράμματος, στο
πλαίσιο της οποίας προτείνεται η συγκεκριμένη δράση]
Ειδικός Στόχος 3.i: Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου,
ασφαλούς, βιώσιμου και διατροπικού ΔΕΔ-Μ
Κατηγορία Δράσης: Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα
με τις απαιτήσεις εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ)
Κύριες ομάδες-στόχοι: Χρήστες των θαλάσσιων μεταφορών που επωφελούνται από
το ασφαλέστερο μεταφορικό δίκτυο
Ειδικός Δείκτης Εκροών:
PSOxxx - Συστήματα βελτίωσης ασφάλειας και φύλαξης λιμενικής ζώνης (Μονάδα
Μέτρησης: Συστήματα).
Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:
Κριτήριο
RACER

Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου

Συναφής

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους
στόχους της δράσης που αφορούν στην ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας
σύμφωνα με τις απαιτήσεις εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής
Εγκατάστασης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός ασφαλούς ΔΕΔ-Μ.

Αποδεκτός

Είναι αποδεκτός τόσο από το Δικαιούχο όσο και από τη Διαχειριστική
Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης.

Αξιόπιστος

Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης.
Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό
των συστημάτων που θα προμηθευθούν και θα εγκατασταθούν για τη
βελτίωσης της ασφάλειας και της φύλαξης της λιμενικής ζώνης.

Εύκολος

Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τα
στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Ισχυρός

Δεν επιδέχεται κατάχρησης καθώς μετράει τον αριθμό των υλοποιούμενων
παρεμβάσεων.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων:
PSRxxx - Επιφάνεια λιμενικής ζώνης που καλύπτεται από τις παρεμβάσεις (Μονάδα
Μέτρησης: τετραγωνικά χιλιόμετρα)
Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:
Κριτήριο
RACER
Συναφής

Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους
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Παράδειγμα 3: Τεκμηρίωση επιλογής ειδικών δεικτών ΕΤΠΑ
(Στόχος Πολιτικής 3)
στόχους της δράσης που αφορούν στη βελτίωση της ασφάλειας και της
φύλαξης λιμενικής ζώνης, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός ασφαλούς ΔΕΔΜ.
Αποδεκτός

Είναι αποδεκτός τόσο από το Δικαιούχο όσο και από τη Διαχειριστική
Αρχή. Ο δείκτης προκύπτει από τις μελέτες των έργων και
παρακολουθείται από το Δικαιούχο και τη Διαχειριστική Αρχή.

Αξιόπιστος

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τα
τετραγωνικά χιλιόμετρα λιμενικής ζώνης που καλύπτονται από συστήματα
ασφάλειας και φύλαξης, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών
συμπερασμάτων.

Εύκολος

Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τις
υποστηρικτικές μελέτες, και τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Ισχυρός

Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες
παρεμβάσεις.

Οι ανωτέρω ειδικοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δεν αποτελούν
προτεινόμενους ειδικούς δείκτες για αυτή την κατηγορία δράσης από την
ΕΥΣΣΑ, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες ανάλυσης του
παραδείγματος.
Παράδειγμα 4: Τεκμηρίωση επιλογής ειδικών δεικτών ΕΚΤ+
(Στόχος Πολιτικής 4)
Προτεραιότητα: [αριθμός και τίτλος της Προτεραιότητας του Προγράμματος, στο
πλαίσιο της οποίας προτείνεται η συγκεκριμένη δράση]
Ειδικός Στόχος 4.στ 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: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Κύριες ομάδες-στόχοι: Σχολικές μονάδες που υποστηρίζονται για την ενσωμάτωση
των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του
γενικού σχολείου
Ειδικός Δείκτης Εκροών:
PSOxxx: Aρ. Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:
Κριτήριο
RACER
Συναφής

Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους
στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης που αφορούν στη
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δημιουργία ικανοτήτων των σχολικών μονάδων να αναπτύξουν πρόσθετες
παρεμβάσεις (εξειδικευμένη εκπαιδευτική στήριξη). Είναι μία δράση
συστημικού χαρακτήρα που απευθύνεται σε φορείς, δηλ. σχολεία.

Αποδεκτός

Είναι αποδεκτός, δεδομένου ότι οι εμπλεκόμενοι στη διαχείριση φορείς τον
έχουν χρησιμοποιήσει την ΠΠ 2014-2020 (είναι ο δείκτης 11501 της ΠΠ
2014-2020 για τις αντίστοιχες δράσεις). Το Δελτίο Ταυτότητας του δείκτη
11501 είχε εξειδικεύσει με συγκεκριμένα παραδείγματα τον τρόπο
μέτρησης των σχολείων σε επίπεδο πράξης/σχολικής χρονιάς.

Αξιόπιστος

Είναι σαφής και εύκολα ερμηνευόμενος, καθώς αφορά τα συγκεκριμένα
σχολεία που επωφελούνται από τις εν λόγω δράσεις.

Εύκολος

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τον/τους
δικαιούχο/ους (σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που η συλλογή των εν λόγω δεδομένων
αποτελεί μέρος της τρέχουσας λειτουργίας τους).

Ισχυρός

Δεν επιδέχεται κατάχρησης. Συνδέεται στενά με την παρεχόμενη στήριξη
στα συγκεκριμένα σχολεία.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων:
PSRxxx: Αριθμός μαθητών που επωφελούνται (εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στην ονομασία του δείκτη μία πιο επεξηγηματική περιγραφή που να προσδιορίζει το
είδος της ωφέλειας των μαθητών ή ότι πρόκειται για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες).
Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:
Κριτήριο
RACER

Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου

Συναφής

Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους
στόχους της δράσης που αφορούν στην παροχή εκπαιδευτικής
υποστήριξης σε παιδιά με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Σύμφωνα με τα παραδείγματα σχετικού εγγράφου εργασίας της
Επιτροπής για τους Ειδικούς Δείκτες των Προγραμμάτων 2021-2027, η
λογική της παρέμβασης αυτής της δράσης επιτρέπει το σχεδιασμό δείκτη
αποτελεσμάτων που δεν έχει ως βάση δείκτη εκροών (δηλ. ο δείκτης
εκροών δεν αποτελεί τον πληθυσμό αναφοράς του δείκτη αποτελεσμάτων,
γιατί η εκροή μετρά σχολεία και το αποτέλεσμα μαθητές).

Αποδεκτός

Είναι αποδεκτός, δεδομένου ότι η μέτρησή του αποτελεί ευθύνη των
αρμόδιων Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που
γνωστοποιείται στον Δικαιούχο και την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.
Αυτός ο δείκτης ήταν ο 11502 που είχε χρησιμοποιηθεί ως δείκτης εκροής
στις αντίστοιχες δράσεις στα ΕΠ 2014-2020. Τώρα προτείνεται να
αποτελέσει δείκτη αποτελεσμάτων στα προγράμματα 2021-2027.

Αξιόπιστος

Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον
αριθμό των παιδιών που έλαβαν εκπαιδευτική βοήθεια. Αποτελεί δείκτη
αποτελεσμάτων του δείκτη εκροών που μετρά σχολεία αλλά δεν έχει
πληθυσμό αναφοράς τον δείκτη εκροών. Δηλ. ο δείκτης εκροών είναι
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συσχετιζόμενος με το αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι η βάση του δείκτη
αποτελεσμάτων.

Εύκολος

Είναι εφικτή η παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τον/τους
δικαιούχο/ους (σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που η συλλογή των δεδομένων των παιδιών
που υποστηρίζονται αποτελεί μέρος της τρέχουσας λειτουργίας τους). Οι
μαθητές θεωρούνται έμμεσα ωφελούμενοι και δεν συλλέγονται
προσωπικά δεδομένα στο ΟΠΣ και στα Δελτία Επίτευξης Δεικτών.

Ισχυρός

Δεν επιδέχεται κατάχρησης . Συνδέεται στενά με την παρεχόμενη στήριξη
της δράσης σε συγκεκριμένους μαθητές ανά σχολείο.
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Παράρτημα VII: Παραδείγματα δεδομένων και στοιχείων στοχοθεσίας
Παράδειγμα 5: Δεδομένα και στοιχεία στοχοθεσίας δράσης ΕΤΠΑ
(Στόχος Πολιτικής 1)
Προτεραιότητα: [αριθμός και τίτλος της Προτεραιότητας του Προγράμματος, στο
πλαίσιο της οποίας προτείνεται η συγκεκριμένη δράση]
Ειδικός Στόχος 1.i: Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και
αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών
Κατηγορία Δράσης: Υποστήριξη καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών σε ΜΜΕ
Συνοπτική περιγραφή: Η δράση υποστηρίζει επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά
στοιχεία σε δραστηριότητες Ε & Α στις ΜΜΕ
Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης:
002: Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων, που συνδέονται άμεσα με
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 100 Μ€
Ο προϋπολογισμός εκτιμήθηκε ως επαρκής για την υποστήριξη 500 επιχειρήσεων, ο
οποίος αποτελεί τον συναφή στόχο του Προγράμματος, με μέση στήριξη 200.000 ευρώ
ανά επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία υλοποίησης συναφών δράσεων κατά
την ΠΠ 2014-2020.
Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα
της δράσης:
Η επιτυχία της παρέμβασης σχετίζεται με την εισαγωγή καινοτομίας των προϊόντων ή
των διαδικασιών στις ΜΜΕ ως αποτέλεσμα της στήριξης. Τα αποτελέσματα
υπολογίζονται με βάση τις επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από επιχορηγήσεις.
Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών


Δείκτης RCO02 -Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις

Η τιμή στόχος για το 2029 βασίζεται στην υπόθεση της μέσης στήριξης 200.000 ευρώ
ανά επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία υλοποίησης συναφών δράσεων κατά
την ΠΠ 2014-2020, δηλαδή 100 εκατομμύρια ευρώ / 200.000 ευρώ = 500 επιχειρήσεις.
Όσον αφορά στο ορόσημο για το 2024, θεωρείται ότι θα σημειωθεί πρόοδος στη
δράση στο 10% των τελικών στόχων που έχουν τεθεί με βάση την εκτίμηση για τη
χρηματοδοτική κατανομή της συνολικής περιόδου, δηλαδή 10% * 500 = 50
επιχειρήσεις.


Δείκτης RCO01 -Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές,
μικρές, μεσαίες και μεγάλες)

Η τιμή στόχος για το 2029 ισούται με το στόχο του 2029 για το δείκτη RCO02.
Όσον αφορά στο ορόσημο για το 2024, θεωρείται ότι θα σημειωθεί πρόοδος στη
δράση στο 10% των τελικών στόχων που έχουν τεθεί με βάση την εκτίμηση για τη
χρηματοδοτική κατανομή της συνολικής περιόδου, δηλαδή 10% * 500 = 50
επιχειρήσεις.
Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων
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Παράδειγμα 5: Δεδομένα και στοιχεία στοχοθεσίας δράσης ΕΤΠΑ
(Στόχος Πολιτικής 1)
Δείκτης RCR02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη

Η τιμή βάσης είναι 0 εφόσον πρόκειται για δείκτη εκροών. Η τιμή στόχος για το
2029 βασίζεται στην υπόθεση της ιδιωτικής χρηματοδότησης 40% βάσει των κανόνων
για τις κρατικές ενισχύσεις, δηλ. 100 Μ€ δημόσια επένδυση = 60% συνολικά =>
ιδιωτική επένδυση (100x40)/60) = 66,67 Μ€.


Δείκτης RCR03: ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών

Η τιμή βάσης είναι 0 εφόσον πρόκειται για δείκτη εκροών. Η τιμή στόχος για το
2029 βασίζεται στην υπόθεση ενός ποσοστού επιτυχίας της καινοτομίας κατά 90%.
Δηλαδή, το 90% όλων των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται (όπως
αντικατοπτρίζεται από τον RCO02) θα εισαγάγει καινοτομία προϊόντων ή διαδικασιών
ως αποτέλεσμα της υποστήριξης, δηλαδή 90 % * 500 = 450 επιχειρήσεις.
Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται στον πίνακα του Παραρτήματος VIIΙ, οι ανωτέρω
συγκεντρωτικές επιτεύξεις των δεικτών έχουν μοιραστεί στις δυο κατηγορίες
περιφερειών.
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 των οροσήμων και των στόχων των δεικτών ενδέχεται να
επηρεαστεί από το ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που αναμένεται να
διαμορφωθεί στην επόμενη περίοδο μετά την πανδημία, σε συνδυασμό με τα μέτρα
που λαμβάνονται για το μετριασμό των επιπτώσεων στο επενδυτικό περιβάλλον των
επιχειρήσεων και τη στήριξή τους. Τα στοιχεία αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον
καθορισμό των οροσήμων, ως χαμηλών ποσοστών (10%) επί των στόχων 2029.
Εντούτοις, δεν μπορούν να αποτιμηθούν πιθανές αποκλίσεις των υποθέσεων εργασίας
από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτίμηση επίτευξης των δεικτών
προγραμματικά όπως π.χ. στον προϋπολογισμό ή στο μοναδιαίο κόστος.

Παράδειγμα 6: Δεδομένα και στοιχεία στοχοθεσίας δράσης ΕΚΤ+
(Στόχος Πολιτικής 4)
Προτεραιότητα: [αριθμός και τίτλος της Προτεραιότητας του Προγράμματος, στο
πλαίσιο της οποίας προτείνεται η συγκεκριμένη δράση]
Ειδικός Στόχος 4.α: 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: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της
χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους
Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης:
134: Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση
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135: Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης των μακροχρόνια ανέργων στην
απασχόληση
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 47.082.000 €
Ο προϋπολογισμός κατανέμεται ανάλογα με την ομάδα στόχου ως ακολούθως:
(α) Για τους ανέργους με διάστημα ανεργίας έως δώδεκα (12) μήνες συνεχόμενης
ανεργίας, οι οποίοι θα καλύψουν το 40% των προκηρυσσόμενων θέσεων
εργασίας, 15.960.000€
(β) Για τους μακροχρόνια ανέργους με διάστημα ανεργίας άνω των δώδεκα (12)
μηνών, οι οποίοι θα καλύψουν το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων εργασίας,
31.122.000€
Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα
της δράσης:
Η δράση υποστηρίζει τη δημιουργία 7.000 νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ), πλήρους
απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του
ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της
χώρας.
Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών:
Δείκτες Εκροών:
ΕΕCO02 - άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
ΕΕCO03 - μακροχρόνια άνεργοι
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του Προγράμματος ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες.
Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό
και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για δώδεκα (12) μήνες πλήρους
απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές
ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και
επίδομα αδείας.
Η δράση πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω επιχορήγησης για την αποζημίωση των
δαπανών της με το μηνιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25
ασφαλιστικές ημέρες) να ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα (950) ευρώ
και σύμφωνα με τα κάτωθι ποσοστά του εν λόγω μηνιαίου κόστους, ανάλογα την
κατηγορία των ανέργων:
(α) Για τους ανέργους με διάστημα ανεργίας έως δώδεκα (12) μήνες συνεχόμενης
ανεργίας, οι οποίοι θα καλύψουν το 40% των προκηρυσσόμενων θέσεων εργασίας, σε
ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του μηνιαίου κόστους.
(β) Για τους μακροχρόνια ανέργους με διάστημα ανεργίας άνω των δώδεκα (12)
μηνών, οι οποίοι θα καλύψουν το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων εργασίας, στο
65% του μηνιαίου κόστους.
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές η τιμή στόχος για το 2029 ορίζεται ως ακολούθως:
ΕΕCO02 - άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων:
Συμμετέχοντες άνεργοι με διάστημα ανεργίας έως δώδεκα (12) μήνες συνεχόμενης
ανεργίας + συμμετέχοντες μακροχρόνια άνεργοι (δηλ. η τιμή του ΕΕCO03) =
15.960.000 € / [(950€ Χ 50%) Χ 12 μήνες] + 4.200 = [15.960.000 / (475 Χ 12)] +
4.200 = 2.800 + 4.200 = 7.000 άτομα.
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ΕΕCO03 - μακροχρόνια άνεργοι:
31.122.000 € / [(950€ Χ 65%) Χ 12 μήνες] = 31.122.000 / (617,5 Χ 12) = 4.200 άτομα
Όσον αφορά στα ορόσημα για το 2024, θεωρείται ότι θα σημειωθεί πρόοδος στη
δράση στο 50% των τελικών στόχων που έχουν τεθεί με βάση τη χρηματοδοτική
κατανομή της συνολικής περιόδου, δηλαδή για τον ΕΕCO02 – 3.500 και τον ΕΕCO03 –
2.100 άτομα.
Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων:
Δείκτης ΕΕCR05: συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες μετά τη συμμετοχή τους
Η τιμή στόχος για το 2029 ορίζεται στο 65%, όσο ήταν και η τιμή αναφοράς της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 7.000 άτομα (τιμής στόχου του δείκτη
ΕΕCO02) Χ 65% = 4.550 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 επίτευξη των τιμών των οροσήμων και των στόχων των δεικτών ενδέχεται να
επηρεαστεί από το ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που αναμένεται να
διαμορφωθεί στην επόμενη περίοδο μετά την πανδημία, σε συνδυασμό με τα μέτρα που
λαμβάνονται για το μετριασμό των επιπτώσεων στις παραγωγικές δραστηριότητες και
την αγορά εργασίας. Τα στοιχεία αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των
ανωτέρω στόχων, ως υψηλών ποσοστών (50%) επί των στόχων 2029, δεδομένης και
της ανάγκης στήριξης των επιχειρήσεων και της απασχόλησης για την αντιμετώπιση
των παραπάνω προκλήσεων. Εντούτοις, δεν μπορούν να αποτιμηθούν πιθανές
αποκλίσεις των υποθέσεων εργασίας από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την
εκτίμηση επίτευξης των δεικτών προγραμματικά όπως π.χ. στον προϋπολογισμό ή στο
μοναδιαίο κόστος.
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Παράρτημα VIII: Συγκεντρωτική αποτύπωση του Πλαισίου Επίδοσης
Δείκτης
Στόχος
Πολιτι
Προτεραι
Κατηγορία
κής.Ειδ
ότητα
Περιφέρειας
ικός
Στόχος

Προτεραιό
τητα 1

Προτεραιό
τητα 1

1.i

1.i

Κατηγορίες
Δράσεων

Υποστήριξη
Λιγότερο
καινοτομίας
Αναπτυγμένε προϊόντων και
ς
διαδικασιών σε
ΜΜΕ

Μετάβασης

Υποστήριξη
καινοτομίας
προϊόντων και
διαδικασιών σε
ΜΜΕ

Ενδεικτικός
π/υ ανά
κατηγορία
Κωδικός
δράσης

Ονομασία

Πεδίο Παρέμβασης
Τιμή
Μονάδα
βάσης/ Έτος Ορόσημο
μέτρηση
αναφο βάσης
(2024)
ς
ράς

RCO02

Επιχειρήσεις που
υποστηρίζονται με
επιχορηγήσεις

Επιχειρή
σεις

Επιχειρή
σεις

RCO01

Υποστηριζόμενες
επιχειρήσεις (από τις
οποίες: πολύ μικρές,
μικρές, μεσαίες και
μεγάλες)

77.417.948

39

39

RCR02

Ιδιωτικές επενδύσεις
που αντιστοιχούν σε
δημόσια στήριξη

RCR03

ΜΜΕ που εισάγουν
Επιχειρή
καινοτομίες προϊόντων σεις
ή διαδικασιών

RCO02

Επιχειρήσεις που
υποστηρίζονται με
επιχορηγήσεις

Επιχειρή
σεις

Επιχειρή
σεις

22.582.052 RCO01

Υποστηριζόμενες
επιχειρήσεις (από τις
οποίες: πολύ μικρές,
μικρές, μεσαίες και
μεγάλες)

RCR02

Ιδιωτικές επενδύσεις
που αντιστοιχούν σε
δημόσια στήριξη

Ευρώ

51.611.965

0

2021

348

0

2021

Ονομασία

Ενωσιακή
συνεισφορά
σε €

002

Επενδύσεις σε πάγια
περιουσιακά στοιχεία
μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων
των ιδιωτικών
ερευνητικών κέντρων, που
συνδέονται άμεσα με
δραστηριότητες έρευνας
και καινοτομίας

65.805.256

77.417.948

002

Επενδύσεις σε πάγια
περιουσιακά στοιχεία
μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων
των ιδιωτικών
ερευνητικών κέντρων, που
συνδέονται άμεσα με
δραστηριότητες έρευνας
και καινοτομίας

13.549.231

22.582.052

387

2021

11

Κωδικός

Ενωσιακή +
Εθνική
συνεισφορά
σε €

387

0

11

Ευρώ

Στόχος
(2029)

Ποσό που
Ποσό που
αντιστοιχεί αντιστοιχεί
στο Πεδίο
στο Πεδίο
Παρέμβασης: Παρέμβασης:

113

113

15.054.701
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Δείκτης
Στόχος
Πολιτι
Προτεραι
Κατηγορία
κής.Ειδ
ότητα
Περιφέρειας
ικός
Στόχος

Κατηγορίες
Δράσεων

Ενδεικτικός
π/υ ανά
κατηγορία
Κωδικός
δράσης

RCR03

Προτεραιό
τητα 2

4.α

Πρόγραμμα
επιχορήγησης
επιχειρήσεων
για την
απασχόληση
ανέργων ηλικίας
Λιγότερο
30 ετών και άνω
Αναπτυγμένε
στις λιγότερο
ς
ανεπτυγμένες
Περιφέρειες
(ΛΑΠ) της χώρας
με έμφαση σε
μακροχρόνια
ανέργους

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

ΕΕCO02

47.082.000 ΕΕCO03

ΕΕCR05

Ονομασία

Πεδίο Παρέμβασης
Τιμή
Μονάδα
βάσης/ Έτος Ορόσημο
μέτρηση
αναφο βάσης
(2024)
ς
ράς

ΜΜΕ που εισάγουν
Επιχειρή
καινοτομίες προϊόντων
σεις
ή διαδικασιών

0

2021

Στόχος
(2029)

2021

3.500

7.000

Αριθμός
ατόμων

0

2021

2.100

4.200

Αριθμός
ατόμων

Ενωσιακή
συνεισφορά
σε €

Ενωσιακή +
Εθνική
συνεισφορά
σε €

134: Μέτρα για τη
βελτίωση της πρόσβασης
στην απασχόληση
0

συμμετέχοντες που
εργάζονται,
συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης,
έξι μήνες μετά τη
συμμετοχή τους

Ονομασία

102

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων Αριθμός
των μακροχρόνια
ατόμων
ανέργων

μακροχρόνια άνεργοι

Κωδικός

Ποσό που
Ποσό που
αντιστοιχεί αντιστοιχεί
στο Πεδίο
στο Πεδίο
Παρέμβασης: Παρέμβασης:

135: Μέτρα για την
προώθηση της πρόσβασης
των μακροχρόνια ανέργων
στην απασχόληση
135: Μέτρα για την
προώθηση της πρόσβασης
των μακροχρόνια ανέργων
στην απασχόληση

40.019.700

47.082.000

26.453.700

31.122.000

40.019.700

47.082.000

134: Μέτρα για τη
βελτίωση της πρόσβασης
στην απασχόληση
65%

2020

-

4.550

135: Μέτρα για την
προώθηση της πρόσβασης
των μακροχρόνια ανέργων
στην απασχόληση

147.082.000
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ηλεκτρονικά)
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία», Προϊσταμένη κα Α. Φέτση, e-mail: afetsi@mou.gr.
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Mεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη», Προϊσταμένη κα Ζ. Παπασιώπη, e-mail: zpapasiopi@mou.gr.
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
& Δια βίου Μάθηση», Προϊσταμένη κα Ανδρ. Μανώλη, email: amanoli@mou.gr.
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, Προϊστάμενο κ. Ε. Γιαμπουρά, e-mail: e.giampouras@madc.gr.
 Τεχνική Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης, Πρόεδρο Συντονιστικής Επιτροπής κ. Κ. Μουσουρούλη, e-mail:
kostis@moussouroulis.gr.
 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τομέα Πολιτικής
Προστασίας, Αντιπύραρχο κ. Σ. Γεωργίου, e-mail: sgeorgiou@civilprotection.gr και
Επιπυραγό κ. Π. Κοροσιάδη, email: pkorosiadis@civilprotection.gr.
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Προϊστάμενος κος Β. Πιτσινίγκος, e-mail: vpitsinigkos@mou.gr.
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Προϊσταμένη
κα Α. Ωραιοπούλου, e-mail: loraiopoulou@mou.gr.
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής
Προϊστάμενο κ. Γ. Παπαδόπουλο, e-mail: papagian@mou.gr.

Μακεδονίας,

Αν.

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, Προϊσταμένη κα Ευγ.
Παπανικολάου, e-mail: evipapan@mou.gr.
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Προϊστάμενος κος Κ.
Ασπιώτη, e-mail: kaspiotis@mou.gr.
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Προϊσταμένη κα
Άλκ. Σταθοπούλου, e-mail: astathopoulou@mou.gr.
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, Προϊστάμενος κος Δημήτρης
Δρόσης, e-mail: ddrosis@mou.gr.
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, Προϊστάμενος κος
Αντώνης Ψαράκης, e-mail: apsarakis@mou.gr.
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Προϊστάμενος κος
Γεώργιος Πλακωτάρης, e-mail: plakotaris@mou.gr.
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Προϊστάμενος κος
Αντώνης Βουτσίνος, e-mail: avoutsinos@mou.gr.
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, Προϊσταμένη κα Μαρία
Κασωτάκη, e-mail: mkassotaki@mou.gr.
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, Προϊσταμένη κα Μελπ.
Σαραφίδου, e-mail: melpsara@mou.gr.
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Προϊστάμενος κος
Κώστας Λέμας, e-mail:klemas@mou.gr.
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία», Προϊσταμένη κα Α. Μπουζιάνη, e-mail: abouziani@mou.gr.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ηλεκτρονικά):





















Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, Διεύθυνση Σχεδιασμού και
Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας,
Προϊσταμένη κα Α. Σπηλιώτη, e-mail: aspi@gsrt.gr.
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής των Δράσεων στους τομείς της
Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ),
Προϊσταμένη, κα Ε. Πουλακάκη, e-mail: lelapoul@gsrt.gr.
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ), Προϊστάμενο κ. Μ. Τζωρτζή, e-mail:
mtzortzis@mou.gr.
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών
(ΕΥΔΕ-ΥΠΕΣ), Προϊσταμένη κα Ι. Πρίφτη, e-mail: i.prifti@ypes.gov.gr,
iprifti@mou.gr.
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα
Παιδείας, Προϊστάμενο κ. Κ. Βαλιάντζα, e-mail: kval@minedu.gov.gr.
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας, Προϊσταμένη, κα Φ. Δαλαβέρη, e-mail:
fdalaveri@mou.gr.
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα
Περιβάλλοντος, Προϊσταμένη, κα Χ. Κούρτελη, e-mail: hkourteli@mou.gr.
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας
Ενέργειας, Προϊσταμένη κα Γ. Νίκου, e-mail: NikouG@prv.ypeka.gr.
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Τομέας Υποδομών
και Μεταφορών, Προϊσταμένη κα Α. Κουρτέση, e-mail: akourtesi@mou.gr.
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού, Αν. Προϊσταμένη, κα Λ. Σιαμαντά,
email: siamanta_l@mintour.gr.
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας,
Προϊσταμένη κα. Ουρ. Οικονόμου, e-mail: roikonomou@mou.gr.
Επιτελική Δομή Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προϊσταμένη κα Γ. Βικάτου, email: gvikatou@ypakp.gr
Επιτελική Δομή Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προϊσταμένη
κα Π. Αγγελοπούλου, e-mail: paggelopoulou@mou.gr.
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αν Προϊστάμενο
κ. Ι. Μυλωνά, e-mail: imilonas@culture.gr.
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Προϊσταμένη κα Α. Φωκά, e-mail: afoka@mou.gr.
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών, Προϊστάμενο κ. Χ. Τσίρο, e-mail:
chtsiros@mfa.gr, eysxep@mfa.gr.
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ), Προϊστάμενο κ. Δ. Κατρά, e-mail:
dkatras@mou.gr.
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 20142020», Προϊσταμένη κα Ε. Γιόκαλα, e-mail: egiokala@mou.gr
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020», Προϊστάμενο κ. Ν. Μανέτα, e-mail: nmanetas@mou.gr
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων
Πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π), Προϊστάμενο κ. Θ. Παπαδόπουλο e-mail:
th.papadopoulos@migration.gov.gr.
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