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1. Εισαγωγή

Το παρόν Έγγραφο Εργασίας περιγράφει την προσέγγιση των Κανονισμών της 
Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2021-2027 σε σχέση με τα θέματα των δεικτών και 
της παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίδοσης των Προγραμμάτων. Το 
κανονιστικό πλαίσιο που περιγράφεται αφορά τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων 
(ΚΚΔ) και τους Κανονισμούς για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιεργειών (ΕΤΘΑΥ). Στόχος δεν είναι να γίνει ανάλυση του συνόλου των 
άρθρων των Κανονισμών αλλά να εντοπιστούν τα άρθρα που σχετίζονται με τα θέματα 
των δεικτών στο πλαίσιο της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των 
Προγραμμάτων. Όλες οι αναφορές που γίνονται στο Έγγραφο Εργασίας αφορούν τα 
κείμενα των σχεδίων των Κανονισμών της 25ης Φεβρουαρίου 2021.

Περαιτέρω, το παρόν Έγγραφο Εργασίας αποτελεί τη συνέχιση της προσπάθειας της 
ΕΥΣΣΑ και της ΕΥΣΕΚΤ για τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης στα θέματα που 
άπτονται των δεικτών και της παρακολούθησης της επίδοσης των Προγραμμάτων. Στο 
πλαίσιο αυτό, στο Έγγραφο Εργασίας προσδιορίζονται οι έννοιες που υιοθετούνται την 
ΠΠ 2021-2027, αναλύεται ο τρόπος χρήσης των δεικτών, επισημαίνονται οι βασικές 
διαφοροποιήσεις με την ΠΠ 2014-2020 και δίνονται οδηγίες για το σχεδιασμό και την 
κατάρτιση των Προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 2 του Εγγράφου Εργασίες δίνει μία συνοπτική εικόνα των 
κανονιστικών υποχρεώσεων σε σχέση με τους δείκτες, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση ενώ στο Κεφάλαιο 3 προσδιορίζονται οι βασικές διαφοροποιήσεις της ΠΠ 
2021-2027 με την ΠΠ 2014-2020 στα θέματα που σχετίζονται με την επίδοση, την 
παρακολούθηση, τους δείκτες και την αξιολόγηση. Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται 
συνοπτικά η προσέγγιση στη διαμόρφωση της λογικής της παρέμβασης και τον τρόπο 
προετοιμασίας του Πλαισίου Επίδοσης (Π.Ε.) των Προγραμμάτων την ΠΠ 2021-2027. 
Περαιτέρω, αναλύονται τα ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με τους δείκτες εκροών 
και αποτελεσμάτων και παρουσιάζεται το πρότυπο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ) 
που διαμόρφωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.). Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται αναφορά στις 
απαιτήσεις διαβίβασης δεδομένων προς την Ε.Ε. και τις σχετικές ημερομηνίες 
διαβίβασης των δεδομένων που θέτει ο ΚΚΔ. Το Κεφάλαιο 6 περιλαμβάνει το 1ο μέρος 
των οδηγιών της ΕΥΣΣΑ και της ΕΥΣΕΚΤ για τα θέματα που άπτονται των δεικτών 
προς τις αρμόδιες αρχές (Διαχειριστικές Αρχές ή οι δομές που αναλαμβάνουν την 
κατάρτιση των Προγραμμάτων). Στα Παραρτήματα του Εγγράφου Εργασίας έχουν 
περιληφθεί πίνακες με τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που έχουν υιοθετηθεί 
από την Ε.Ε. (κοινοί δείκτες) και έχουν ενσωματωθεί στους Κανονισμούς των Ταμείων. 
Επίσης συνοδευτικά σε αυτό το Έγγραφο Εργασίας αποστέλλονται αρχεία με τα ΔΤΔ 
των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων ΕΤΠΑ/ΤΣ (συμπεριλαμβανομένων 
των ΔΤΔ για τους δείκτες των Προγραμμάτων Interreg) και του ΕΚΤ+.

Προκειμένου να συλλέγονται και να διαβιβάζονται αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις 
επιδόσεις των Προγραμμάτων, η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ θα προχωρήσουν όπου 
απαιτείται σε περαιτέρω εξειδίκευση των ορισμών και της μεθοδολογίας μέτρησης των 
κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων όπως έχουν διαμορφωθεί στα ΔΤΔ της Ε.Ε. 
Επίσης, θα προβούν σε κατάρτιση καταλόγου ειδικών δεικτών και στη διαμόρφωση 
των σχετικών ΔΤΔ για τις κατηγορίες δράσεων που δεν καλύπτονται από κοινούς 
δείκτες. Στο πλαίσιο απλούστευσης των διαδικασιών, θα γίνει χρήση του πρότυπου 
ΔΤΔ που έχει διαμορφώσει η Ε.Ε. για τους κοινούς δείκτες και για τους ειδικούς δείκτες 
των Προγραμμάτων.



2

Οι φορείς καλούνται να απευθύνουν τα ερωτήματα τους σχετικά με το περιεχόμενο του 
Εγγράφου Εργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κα Ιουλία Κονδύλη 
(ikondyli@mou.gr), στην κα Καλλιόπη Μητσούλα (p.mitsoula@mnec.gr), και στον κο 
Γιάννη Δημητρέλο (dimitrelos@mnec.gr).

Για ειδικότερα ερωτήματα που αφορούν τους δείκτες του ΕΚΤ+ οι φορείς καλούνται να 
απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κα Μιράντα Θεοδωροπούλου 
(mtheodoropoulou@mou.gr).

2. Κανονιστικές διατάξεις

Στο Κανονιστικό πλαίσιο της ΠΠ 2021-2027, το οποίο βρίσκεται υπό τελική 
διαμόρφωση και έγκριση, καταγράφεται σημαντικός αριθμός άρθρων που σχετίζονται 
με τους δείκτες. Οι δείκτες στη νέα περίοδο εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά 
στοιχεία των Προγραμμάτων και αξιόπιστο μέσο για την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της Πολιτικής Συνοχής.

Στην παρούσα ενότητα του Εγγράφου Εργασίας θα γίνει μία συνοπτική περιγραφή των 
σημαντικότερων αναφορών για τους δείκτες στον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων και 
στους Κανονισμούς των Ταμείων. Για την ανάλυση αυτή έχει ληφθεί υπόψη η 
έκδοση του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων της 25-2-2021. Η δομή του ΚΚΔ 
διαρθρώνεται σε Κεφάλαια, και ως εκ τούτου η παρουσίαση που ακολουθεί 
αναφέρεται σε Κεφάλαια και άρθρα που σχετίζονται με τους δείκτες και αναλύεται 
συνοπτικά το περιεχόμενο τους.

Στο Κεφάλαιο 1 με τίτλο Στόχοι και Γενικοί Κανόνες υποστήριξης, του Κανονισμού 
Κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ το ΕΚΤ+ το ΤΣ, το ΕΤΘΑΥ, το ΤΔΜ και τα Ταμεία 
Ασύλου και Μετανάστευσης και Ασφάλειας εξωτερικών συνόρων, παρουσιάζονται οι 
ορισμοί των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων (άρθρο 2). 

Στο Κεφάλαιο 2 με τίτλο Στρατηγική προσέγγιση, γίνεται η παρουσίαση του Πλαισίου 
Επίδοσης των Προγραμμάτων και της μεθοδολογίας διαμόρφωσης του (άρθρα 12 και 
13). Στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι όλοι οι δείκτες εντάσσονται στο πλαίσιο επίδοσης με 
εξαίρεση την τεχνική βοήθεια και δράσεις που αφορούν στην υλική στέρηση. 
Περαιτέρω, στο πλαίσιο του ίδιου Κεφαλαίου (άρθρο 14), παρουσιάζεται η υποχρέωση 
ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2025, το αποτέλεσμα της οποίας θα οδηγήσει σε πρόταση 
για ανακατανομή του ποσού ευελιξίας που αφορά το 50% των κατανομών των ετών 
2026 και 2027, για κάθε Πρόγραμμα. Η πρόοδος επίτευξης των δεικτών αποτελεί μία 
από τις προϋποθέσεις αποτίμησης της ενδιάμεσης επανεξέτασης και της πρότασης 
ανακατανομής των πόρων του Προγράμματος για τα έτη 2026 και 2027.

Στο Κεφάλαιο 3 με τίτλο Προγραμματισμός, παρουσιάζεται στο άρθρο 17 το 
περιεχόμενο των Προγραμμάτων και μεταξύ άλλων η ενσωμάτωση των δεικτών 
εκροών και αποτελεσμάτων σε αυτά. Στο άρθρο 19 γίνεται αναφορά στις 
προϋποθέσεις αναθεώρησης των Προγραμμάτων, με την οποία δύναται να 
πραγματοποιηθεί τροποποίηση στην επίτευξη των στόχων των δεικτών.

Σημαντικές επισημάνσεις για τους δείκτες γίνονται στο Κεφάλαιο 4 με τίτλο 
Παρακολούθηση, Αξιολόγηση Δημοσιότητα και Διαφάνεια. Στο άρθρο 35 
περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕπΠα), μεταξύ 
των οποίων και η υποχρέωση παρακολούθησης των δεδομένων υλοποίησης των 
Προγραμμάτων και με βάση τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων. Το άρθρο 36 
αναφέρεται στην ετήσια συνάντηση για την εξέταση των επιδόσεων των 
Προγραμμάτων. Στο άρθρο 37 καθορίζεται η υποχρεωτική μεταφορά μέσω της SFC 
στην Ε.Ε, δεδομένων που αφορούν τις εντάξεις και τη φυσική πρόοδο, σε συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα (2 φορές το χρόνο).
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Στο άρθρο 38 του Κεφαλαίου 4 παρουσιάζεται η Τελική Έκθεση Επίδοσης, στην οποία 
παρουσιάζεται η επίτευξη των στόχων των δεικτών. Η υποχρέωση εκπόνησης 
Αξιολογήσεων από τα Κράτη Μέλη και την Ε.Ε. (άρθρο 39) και γνωστοποίησης στο 
κοινό των αποτελεσμάτων τους (άρθρο 41), ολοκληρώνουν τις κύριες αναφορές του 
Κεφαλαίου 4 που σχετίζονται με τα θέματα των δεικτών.

Στο Κεφάλαιο 5 με τίτλο Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, επισημαίνεται η ανάγκη 
διασφάλισης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δεδομένων των δεικτών (άρθρο 63) 
και η επιλογή έργων με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στα 
Προγράμματα (άρθρο 67). Στο ίδιο Κεφάλαιο οι έλεγχοι των έργων (άρθρα 71 και 73) 
συσχετίζονται άμεσα με την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου.

Στον Κανονισμό ΕΤΠΑ/ΤΣ (της 25.2.2021) παρουσιάζονται στο Παράρτημα I ο 
κατάλογος κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων και για πρώτη φορά στο 
Παράρτημα II δείκτες τους οποίους θα χρησιμοποιεί η Ε.Ε. για τον απολογισμό της 
Πολιτικής Συνοχής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο 
άρθρο 7 του Κανονισμού δίνονται οδηγίες σχετικά με τους δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων που αφορούν δράσεις ΕΤΠΑ/ΤΣ.

Στον Κανονισμό ΕΚΤ+ (της 25.2.2021) στο άρθρο 2 δίνονται οι ορισμοί των κοινών 
δεικτών άμεσων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, καθώς και της τιμής αναφοράς 
για τη στοχοθεσία των δεικτών αποτελεσμάτων. Στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 
περιλαμβάνονται οι κοινοί δείκτες εκροών, άμεσων και μακροπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων που εφαρμόζονται στο σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης. Στο Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνονται οι κοινοί δείκτες 
εκροών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου (x) του άρθρου 4(1) και 
σύμφωνα με την πρώτη υποπαράγραφο του άρθρου 7(4) του Καν. ΕΚΤ+. Στο 
Παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνονται οι κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο του ΕΣ (xi) σε παρεμβάσεις με σκοπό την αντιμετώπιση της 
υλικής στέρησης, και στο Παράρτημα ΙV oι δείκτες που εφαρμόζονται στο σκέλος 
«Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία». Για τους κοινούς δείκτες των 
Παραρτημάτων I και ΙΙ δίνονται στο άρθρο 15 τεχνικές οδηγίες για τη χρήση τους, ενώ 
στο άρθρο 21 δίνονται αντίστοιχα οδηγίες για τους κοινούς δείκτες του Παραρτήματος 
ΙΙΙ.

Πίνακες κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 
III του Κανονισμού ΤΔΜ. Στο άρθρο 12 του Κανονισμού δίνονται οδηγίες για τη χρήση 
των δεικτών, ενώ στο άρθρο 13 ορίζεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης του 65% σε 
έναν ή περισσότερους δείκτες του άξονα, ενδέχεται να υπάρχει δημοσιονομική 
διόρθωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ΚΚΔ. Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη πιθανότητας 
δημοσιονομικής διόρθωσης για χαμηλή επίτευξη δεικτών στο τέλος της περιόδου, 
αφορά μόνο το ΤΔΜ.

Στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στο άρθρο 17 
αναφέρεται η υποχρέωση για χρήση δεικτών στο περιεχόμενο των Προγραμμάτων, 
ενώ στο άρθρο 34 αναφέρεται για τα Προγράμματα INTERREG η δυνατότητα χρήσης 
του καταλόγου των κοινών δεικτών εκροών και αποτελέσματος του Παραρτήματος Ι 
του ΕΤΠΑ/ΤΣ. Στο ίδιο Παράρτημα περιλαμβάνεται πίνακας με συμπληρωματικούς 
κοινούς δείκτες εκροών και αποτελέσματος για χρήση από τα Προγράμματα 
INTERREG.

Ολοκληρώνοντας τις αναφορές για τους δείκτες στους Κανονισμούς των Ταμείων, στο 
Παράρτημα Ι του Κανονισμού ΕΤΘΑΥ περιλαμβάνεται κατάλογος με κοινούς δείκτες 
εκροών και αποτελεσμάτων, καθώς και δεικτών επίδοσης. Οι δείκτες επίδοσης θα 
χρησιμοποιηθούν από την Ε.Ε. για τον απολογισμό της πρόοδο των Προγραμμάτων του 
ΕΤΘΑΥ.
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3. Σύγκριση των απαιτήσεων για τους δείκτες της ΠΠ 2014-2020 και της ΠΠ 
2021-2027

Οι βασικές διαφοροποιήσεις την ΠΠ 2021-2027 σε σχέση με την ΠΠ 2014-2020 που 
σχετίζονται με την επίδοση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση είναι οι 
ακόλουθες:

 Ο εξορθολογισμός και η μείωση του αριθμού των στόχων πολιτικής, η υιοθέτηση 
συγκεκριμένου και περιορισμένου αριθμού ειδικών στόχων στο πλαίσιο της 
απλοποίησης της λογικής της παρέμβασης.

 Οι ειδικοί στόχοι σχετίζονται άμεσα με δείκτες αποτελεσμάτων, δείκτες εκροών 
και χρηματοδοτικές εισροές (financial inputs). Οι χρηματοδοτικές εισροές (πόροι 
Προγράμματος) κατανέμονται ενδεικτικά βάσει των διαστάσεων 
κατηγοριοποίησης. Η κατηγοριοποίηση συνάδει σε γενικές γραμμές με τις 
διαστάσεις κατηγοριοποίησης της ΠΠ 2014-2020. Οι αλλαγές που έχουν γίνει 
αφορούν τους κωδικούς των πεδίων παρέμβασης και τα ποσοστά συμμετοχής 
τους στην κλιματική αλλαγή, την εδαφική εστίαση και το μηχανισμό εδαφικής 
υλοποίησης (territorial delivery mechanism), τους δευτερεύοντες θεματικούς 
στόχους ΕΚΤ+, τη διάσταση του φύλου σε επίπεδο ειδικού στόχου και την 
εισαγωγή ποσοστών για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων (green tracking).

 Η αλλαγή της εστίασης στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ/ΤΣ από δείκτες αποτελεσμάτων 
που αντικατοπτρίζουν επιπτώσεις στις περιοχές ή σε τομείς, σε δείκτες 
αποτελεσμάτων που μετρούν την αλλαγή στους άμεσους ωφελούμενους.

 Η διαμόρφωση ενός πιο πλήρους καταλόγου κοινών δεικτών εκροών και στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ/ΤΣ η υιοθέτηση κοινών δεικτών αποτελεσμάτων.

 Η διαφοροποίηση των κοινών δεικτών ΕΚΤ+ στο πλαίσιο των ΕΣ (x) και (xi) μετά 
την ενσωμάτωση στο νέο Κανονισμό παρεμβάσεων στήριξης για την αντιμετώπιση 
της υλικής στέρησης, η μείωση των κοινών δεικτών του Παραρτήματος Ι, η 
κατάργηση ξεχωριστών κοινών δεικτών αποτελεσμάτων ΠΑΝ.

 Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των 
Προγραμμάτων, και όχι μόνο στο τέλος της περιόδου.

 Η αποστολή σωρευτικών στοιχείων σε συχνά χρονικά διαστήματα εντός κάθε 
έτους στη βάση συγκεκριμένων προτύπων.

 Η αναθεώρηση της σύλληψης και του σκοπού του πλαισίου επίδοσης και η 
συμπερίληψη σε αυτό του συνόλου των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων.

 Η εξέταση των επίδοσης των Προγραμμάτων και η κατανομή του ποσού ευελιξίας 
η οποία γίνεται στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης στη βάση όχι μόνο του 
πλαισίου επίδοσης αλλά και άλλων παραγόντων.

 Η επίτευξη ή αποτυχία των οροσήμων και των στόχων δεν συνδέεται με 
προκαθορισμένα ποσοστά και κατανομή αποθεματικού επίδοσης ή πιθανή 
αναστολή πληρωμών / δημοσιονομική διόρθωση.

 Η απλοποίηση των απαιτήσεων που σχετίζονται με την αξιολόγηση.

Ο Πίνακας 1 που ακολουθεί αποτυπώνει τα βασικά σημεία διαφοροποίησης της ΠΠ 
2014-2020 και της ΠΠ 2021-2027 όσον αφορά το ΕΤΠΑ, το ΤΣ και το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο 
της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των Προγραμμάτων.

Πίνακας 1: Σύγκριση ΠΠ 2014-2020 & ΠΠ 2021-2027 (ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ+)

ΠΠ 2014-2020 ΠΠ 2021-2027
11 θεματικοί στόχοι 5 Στόχοι Πολιτικής
60 επενδυτικές προτεραιότητες 35 ειδικοί στόχοι
Γενική αιρεσιμότητα 7 -
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Λογική της παρέμβασης Λογική της παρέμβασης
Παρακολούθηση
- Ενδιάμεση επανεξέταση
Ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης Διαβίβαση στοιχείων 5 φορές ετησίως (εκ των 

οποίων μόνο οι 2 για τα στοιχεία των δεικτών)
Τελική έκθεση υλοποίησης Τελική έκθεση επιδόσεων
- Ποσό ευελιξίας
Εκθέσεις προόδου ΕΣΠΑ -
Αποτέλεσμα στο επίπεδο της πολιτικής Αποτέλεσμα στο επίπεδο της παρέμβασης
- Δείκτες επίδοσης Προγραμμάτων (Παράρτημα ΙΙ 

Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ)
Open data platform Open data platform
Πλαίσιο Επίδοσης
Υποσύνολο δεικτών του Προγράμματος Όλοι οι δείκτες του Προγράμματος
ΒΣΥ και Οικονομικός δείκτης -
Τιμή βάσης, ορόσημα και στόχοι για κάθε δείκτη Τιμή βάσης και στόχου για κάθε δείκτη

Ορόσημα για κάθε δείκτη εκροής
Αποθεματικό επίδοσης -
Αναστολή πληρωμών ή δημοσιονομικές διορθώσεις -
Δείκτες
- Πρότυπο ΔΤΔ της Ε.Ε.
Κοινοί δείκτες εκροών ΕΤΠΑ/ΤΣ Κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων 

ΕΤΠΑ/ΤΑ
Κοινοί δείκτες εκροών ΕΚΤ Κοινοί δείκτες εκροών ΕΚΤ+
Κοινοί δείκτες άμεσων και μακροπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων ΕΚΤ

Κοινοί δείκτες άμεσων και μακροπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων ΕΚΤ+

- Κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ΕΒΥΣ
Ειδική κατηγορία κοινών δεικτών αποτελεσμάτων 
για την ΠΑΝ

-

- Δείκτες Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Καινοτομίας

Ειδικοί δείκτες όπου κρίνεται απαραίτητο Ειδικοί δείκτες όπου κρίνεται απαραίτητο
Αξιολόγηση
Εκπόνηση εκ των προτέρων αξιολόγησης Δεν απαιτείται (με εξαίρεση τα Χρηματοδοτικά 

Εργαλεία)
Αξιολόγηση εφαρμογής Αξιολόγηση εφαρμογής
Αξιολόγηση επιπτώσεων για κάθε ειδικό στόχο Μία αξιολόγηση επιπτώσεων για κάθε 

Πρόγραμμα
Σχέδια Αξιολόγησης Σχέδια Αξιολόγησης

4. Λογική της παρέμβασης

Η διαμόρφωση σαφούς/συνεκτικής λογικής της παρέμβασης (clear intervention logic) 
αποτελεί κεντρικό σημείο στο σχεδιασμό των Προγραμμάτων και την ΠΠ 2021-2027 
και στοχεύει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των Ταμείων και στην έμφαση στα 
αποτελέσματα, με τη δημιουργία λογικών συνδέσεων ανάμεσα στις αναπτυξιακές 
ανάγκες και στην επιλογή των στόχων και των αποτελεσμάτων.

Η προσέγγιση στη διαμόρφωση της λογικής της παρέμβασης για την ΠΠ 2021-2027 
δεν έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με την ΠΠ 2014-2020. Τα Προγράμματα θα πρέπει 
να σχεδιαστούν στη βάση συγκεκριμένων αναπτυξιακών αναγκών που θα πρέπει να 
προσδιοριστούν. Αφού προσδιορισθούν οι αναπτυξιακές ανάγκες, κύριο στοιχείο στη 
διαμόρφωση της λογικής της παρέμβασης αποτελεί ο ειδικός στόχος που αποτυπώνει 
την αναμενόμενη αλλαγή. Οι ειδικοί στόχοι την ΠΠ 2021-2027 διατυπώνονται στους 
Κανονισμούς των επιμέρους Ταμείων. Η επιλογή των ειδικών στόχων οδηγεί στον 
προσδιορισμό κατάλληλων δράσεων, η υλοποίηση των οποίων οδηγεί στην παραγωγή 
συγκεκριμένων παραδοτέων (εκροές) και στην επίτευξη επιθυμητών αλλαγών 
(αποτελέσματα).
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Η λογική της παρέμβασης ολοκληρώνεται με τον προσδιορισμό του προϋπολογισμού 
για τις πέντε διαστάσεις κατηγοριοποίησης (πεδίο παρέμβασης1, μορφή 
χρηματοδότησης, μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση, 
δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ και διάσταση του φύλου). Ο προσδιορισμός 
αυτός γίνεται στο επίπεδο του ειδικού στόχου. Η διαδικασία διαμόρφωσης μίας 
σαφούς/συνεκτικής λογικής της παρέμβασης αποτυπώνεται στην Εικόνα 1.

Για την υποστήριξη των αρμόδιων αρχών έχουν παρατεθεί στο Παράρτημα ΙΙ της 2ης 
εγκυκλίου για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027 (α.π. 
125192/25-11-2020) ενδεικτικά παραδείγματα διαμόρφωσης σαφούς λογικής 
παρέμβασης στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ για τον ειδικό στόχο 1.i και στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ 
για τον ειδικό στόχο 4.i.

Εικόνα 1: Η Λογική της παρέμβασης στο σχεδιασμό των Προγραμμάτων*

1. 
Ανάγκες

(Πίνακας 1) 

2. 
Ειδικός Στόχος 

(Πίνακας 1)

3. 
Αποτελέσματα από 

την πράξη
(Πίνακας 3)

4. 
Δράσεις + Εκροές 

(Πίνακας 2) 

5. 
Εισροές / χρηματοδότηση 

(κατηγοριοποίηση)
(Πίνακες 4-7)

* Οι πίνακες στις παρενθέσεις αφορούν τους σχετικούς πίνακες στο υπόδειγμα των Προγραμμάτων

4.1. Πλαίσιο επίδοσης2

Το Πλαίσιο Επίδοσης (Π.Ε.) επιτρέπει την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και 
την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε Προγράμματος, καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης 
του, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μέτρηση της συνολικής επίδοσης των Ταμείων σε 
επίπεδο Ε.Ε.

1 Τα πεδία παρέμβασης βασίζονται σε ονοματολογία που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του σχεδίου του ΚΚΔ 2021-2027.

2 Άρθρο 12 σχεδίου ΚΚΔ
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Στην ΠΠ 2021-2027 καθιερώνεται, για κάθε Πρόγραμμα, Π.Ε. το οποίο αποτελείται από 
τους δείκτες εκροών και τους δείκτες αποτελεσμάτων που συνδέονται με τους ειδικούς 
στόχους που έχουν τεθεί σε κάθε Πρόγραμμα. Σε αντίθεση με την ΠΠ 2014-2020, την 
ΠΠ 2021-2027 όλοι οι δείκτες ενός Προγράμματος περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο 
Επίδοσης. Η αλλαγή αυτή βασίζεται στην εκτίμηση της Ε.Ε. ότι με τον τρόπο αυτό 
αποφεύγεται η πολυπλοκότητα, ενώ παράλληλα παρέχεται μια πληρέστερη εικόνα της 
προόδου του κάθε Προγράμματος σχετικά με την επίτευξη των ειδικών στόχων.

Στο πλαίσιο αυτό για κάθε ειδικό στόχο απαιτείται η προετοιμασία του σχετικού Π.Ε. 
Ανάλογη προετοιμασία γίνεται και σε επίπεδο κατηγορίας Περιφέρειας, εφόσον 
απαιτείται. Η απαίτηση αυτή δεν περιλαμβάνει τον ειδικό στόχο που 
αντιμετωπίζει την υλική στέρηση που ορίζεται στο άρθρο 4(1)(xi) του σχεδίου 
του Καν. ΕΚΤ+. Για την Τεχνική Βοήθεια δεν υπάρχουν ειδικοί στόχοι και στο Π.Ε. 
περιλαμβάνονται μόνο δείκτες εκροών και όχι δείκτες αποτελεσμάτων.

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.

Όσον αφορά στη στοχοθέτηση των δεικτών του Π.Ε. κάθε Προγράμματος και ανά 
ειδικό στόχο όπου ορίζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, ισχύουν τα 
οριζόμενα στον Πίνακας 2.

Πίνακας 2: Στοχοθέτηση δεικτών Πλαισίου Επίδοσης

Τύπος δείκτη Τιμή βάσης/ αναφοράς Τιμή οροσήμου Τιμή στόχου

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 7 σχεδίου Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ, άρθρο 15 σχεδίου Καν. ΕΚΤ+ και άρθρο 8 σχεδίου Καν. ΤΔΜ
** Σωρευτικές τιμές (άρθρο 7 σχεδίου Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ, άρθρο 15 σχεδίου Καν. ΕΚΤ+ και άρθρο 12 σχεδίου 
Καν. ΤΔΜ)
*** Για το ΕΚΤ+ απαιτούνται τιμές αναφοράς, με εξαίρεση καινοτόμες δράσεις για τις οποίες δεν υπάρχει 
προηγούμενη εμπειρία.

Η επίτευξη των τιμών των οροσήμων όλων των δεικτών εκροών θα εξεταστεί για κάθε 
Πρόγραμμα των ΕΤΠΑ. ΤΣ, ΕΚΤ+ και ΤΔΜ, κατά την ενδιάμεση επανεξέταση το 2025. 
Το σχέδιο του ΚΚΔ δεν ορίζει σαφώς την έννοια της «προβληματικής επίτευξης» των 
δεικτών εκροών. Η αναθεώρηση κάθε Προγράμματος και η τελική κατανομή του ποσού 
ευελιξίας θα στηριχθούν στην ενδιάμεση επανεξέταση. Για την πρόταση αναθεώρησης 
κάθε 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 των Προγραμμάτων (άρθρο 14 σχεδίου ΚΚΔ).

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 θα αποτελέσει το μεθοδολογικό έγγραφο για το Π.Ε., 
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καθώς 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. 

Για όλα τα Προγράμματα των Ταμείων θα υποβληθεί στην Ε.Ε. μέχρι τις 15 
Φεβρουαρίου 2031 μία τελική έκθεση επιδόσεων (άρθρο 38 σχεδίου ΚΚΔ), η οποία 
θα εκτιμά την επίτευξη των στόχων κάθε Προγράμματος με βάση τα οριζόμενα στο 
άρθρο 35 παράγραφος 1 σημεία α-ι (εκτός του στοιχείου δ).

4.2. Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων

Η επιλογή των δεικτών κάθε Προγράμματος γίνεται στο πλαίσιο της 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.

Στο άρθρο 2 του σχεδίου ΚΚΔ δίνεται ο ορισμός του δείκτη εκροής και αποτελέσματος 
ως εξής:

 Δείκτης εκροής (output indicator): δείκτης που μετράει τα απτά αποτελέσματα 
(deliverables) της παρέμβασης.

 Δείκτης αποτελέσματος (result indicator): δείκτης που μετράει την επίδραση 
των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, με ειδική αναφορά στους άμεσους αποδέκτες, 
τον στοχευόμενο πληθυσμό ή τους χρήστες της υποδομής.

Η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με την ΠΠ 2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και 
ΤΣ, αποτελεί η αλλαγή στην έννοια του αποτελέσματος, το οποίο δεν αποτυπώνει 
πλέον την έμμεση ευρύτερη επίδραση από τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε μία 
περιοχή ή έναν τομέα. Το αποτέλεσμα την ΠΠ 2021-2027 συνδέεται άμεσα με τις 
υλοποιούμενες παρεμβάσεις, η συλλογή των στοιχείων θα γίνεται πλέον από τις 
δράσεις και τα έργα που υλοποιούνται και η πηγή των δεδομένων για τους δείκτες 
αποτελεσμάτων είναι το σύστημα παρακολούθησης.

Πέραν της βασικής αυτής αλλαγής, στο πλαίσιο της προσπάθειας ευρύτερης κάλυψης 
των παρεμβάσεων με κοινούς δείκτες, η Επιτροπή την ΠΠ 2021-2027 διευρύνει σε 
σχέση με την ΠΠ 2014-2020 τον κατάλογο των κοινών δεικτών και υιοθετεί όχι μόνο 
κοινούς δείκτες εκροών αλλά και αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
ΤΣ.

Στον Πίνακας 3 γίνεται μια αποτύπωση του αριθμού των κοινών δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων (μοναδικοί δείκτες) του ΕΤΠΑ/ΤΣ ανά Σ.Π. και Ε.Σ. και του ΤΔΜ.

Πίνακας 3: Αριθμός κοινών δεικτών για το ΕΤΠΑ/ΤΣ και ΤΔΜ
Στόχος 

Πολιτικής 
(Σ.Π.)

Ειδικός Στόχος
(Ε.Σ.)

Δείκτες 
Εκροών

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων Σύνολο

1.i Έρευνα και Καινοτομία 10 (6*) 9 (8*) 19 (14*)

1.ii Ψηφιοποίηση της κοινωνίας 2 (2*) 3 (3*) 5 (5*)

1.iii Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ 2 (2*) 4 (4*) 6 (6*)

Σ.Π.1
Πιο 

Έξυπνη 
Ευρώπη 1.iv Δεξιότητες για την έξυπνη 

εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και 
την ανταγωνιστικότητα

2 (1*) 2 (1*) 4 (2*)
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1.v Ψηφιακή συνδεσιμότητα 5 3 (1*) 8 (1*)

2.i Ενεργειακή αποδοτικότητα 4 2 6

2.ii Ανανεώσιμη ενέργεια 2 (2*) 2 (2*) 4 (4*)

2.iii Έξυπνα ενεργειακά συστήματα 3 2 5

2.iv Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 8 (3*) 4 (1*) 12 (4*)

2.v Πρόσβαση στο νερό 3 3 6

2.vi Κυκλική οικονομία 3 3 6
2.vii Προστασία της φύσης και της 
βιοποικιλότητας 4 3 (2*) 7 (2*)

Σ.Π. 2
Πιο 

Πράσινη 
Ευρώπη

2.viii Βιώσιμη αστική κινητικότητα 6 (1*) 3 9 (1*)

3.i Βιώσιμα ΔΕΔ-Μ 7Σ.Π. 3
Συνδεδεμέ

νη 
Ευρώπη

3.ii Aνάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, 
ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, 
έξυπνης, και διατροπικής εθνικής, 
περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

9 (2*)
6 223 (2*)

4.i Υποδομές για την αγορά εργασίας 1 1 2
4.ii Υποδομές για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση 2 2 4

4.iii Προώθηση κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριών και 
μειονεκτουσών ομάδων

2 (1*) 1 3 (1*)

4.iii bis Προώθηση κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών 1 1 2

4.iv Εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη 2 3 5

Σ.Π. 4
Κοινωνική 

Ευρώπη

4.v Ενίσχυση πολιτισμού και βιώσιμου 
τουρισμού 1 (1*) 1 (1*) 2 (2*)

5.i Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές 
περιοχές

Σ.Π. 5
Ευρώπη 
κοντά 
στους 

πολίτες

5.ii Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις λοιπές, 
πλην αστικών, περιοχές

6 (4*) 64 (4*)

Interreg 2 Ε.Σ. της ΕΕΣ 13 7 20
Δίκαιη 

Μετάβαση 1 Ε.Σ. του ΤΔΜ5 1 1 2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 99 (25*) 66 (23*) 165 (48*)
- Πρόκειται για ανεπίσημη μετάφραση του τίτλου των Σ.Π. των Ε.Σ. και της ονομασίας των δεικτών.
- Με αστερίσκο (*)σημειώνεται ο αριθμός των δεικτών οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους 
τους Σ.Π., εφόσον αυτό προκύπτει από τη φύση των έργων.
- Ο πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό των μοναδικών δεικτών.

Οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του ΕΤΠΑ/ΤΣ έχουν ομαδοποιηθεί ανά 
Στόχο Πολιτικής και Ειδικό Στόχο στο σχέδιο του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ (Παράρτημα Ι του 
Εγγράφου Εργασίας). Η ομαδοποίηση αυτή είναι ενδεικτική, καθώς σε κάποιες 
περιπτώσεις είναι δυνατή η χρήση ορισμένων δεικτών στο πλαίσιο άλλων ειδικών 
στόχων και Στόχων Πολιτικής. Οι δείκτες αυτοί έχουν επισημανθεί με αστερίσκο (*) 
στο σχετικό πίνακα.

3 Οι Ε.Σ 3.1 και 3.2 χρησιμοποιούν από κοινού τους δείκτες αποτελεσμάτων του ΣΠ 3.

4 Οι Ε.Σ. 5.1 και 5.2 χρησιμοποιούν από κοινού τους δείκτες εκροών του ΣΠ 5.

5 Το Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. ΤΔΜ περιλαμβάνει τους ίδιους κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του ΕΤΠΑ για τους Σ.Π. που αφορούν το ΤΔΜ, εκτός 

από την περίπτωση του Σ.Π.1 όπου έχουν συμπεριληφθεί δύο επιπλέον δείκτες. Στον πίνακα αναφέρονται μόνο αυτοί οι δύο επιπλέον κοινοί δείκτες του ΤΔΜ, 

καθώς ο πίνακας καταγράφει μοναδικούς δείκτες.
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Παρά το γεγονός ότι στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ/ΤΣ υιοθετούνται για πρώτη φορά κοινοί 
δείκτες αποτελεσμάτων, αρκετοί εξ αυτών είναι γνώριμοι καθώς κάποιοι κοινοί δείκτες 
εκροών της ΠΠ 2014-2020 έχουν υιοθετηθεί ως κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων την ΠΠ 
2021-2027 (Πίνακας 4). Αυτό οφείλεται στην αλλαγή της έννοιας του αποτελέσματος 
κατά την ΠΠ 2021-2027.

Πίνακας 4: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων που κατά την ΠΠ 2014-2020 ήταν 
δείκτες εκροής

Κωδικός 
δείκτη Ονομασία δείκτη Μονάδα μέτρησης Δείκτης

ΠΠ 2014-2020
RCR01 Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 

υποστηριζόμενες οντότητες*
Ετήσια πλήρης 
απασχόληση

CO08

RCR102 Ερευνητικές θέσεις εργασίας που 
δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες 
οντότητες*

Ετήσια πλήρης 
απασχόληση

CO24

RCR02 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)*

Ευρώ CO06, CO07

RCR03 Μικρού και μεσαιου μεγέθους επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων 
ή διαδικασιών*

Επιχειρήσεις CO28, CO29

RCR04 ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ 
ή οργάνωσης*

Επιχειρήσεις CO28, CO29

RCR26 Ετήσια πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας 
(εκ της οποίας: κατοικιών, δημόσιων 
κτιρίων, επιχειρήσεων, άλλων)

MWh/έτος CO32

RCR29 Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου*

Τόνοι ισοδύναμου 
CO2/έτος

CO34

RCR33 Χρήστες συνδεδεμένοι σε έξυπνα ενεργειακά 
συστήματα

Τελικοί 
χρήστες/έτος

CO33

RCR35 Πληθυσμός που ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά μέτρα

Άτομα CO20

RCR36 Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα 
πυροπροστασίας

Άτομα CO21

RCR42 Πληθυσμός συνδεδεμένος τουλάχιστον σε 
δευτερεύον δημόσιο σύστημα επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων

Άτομα CO19

RCR72 Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων 
υπηρεσίων ηλεκτρονικής υγειονομικής 
περίθαλψης

Χρήστες / έτος CO36

RCR73 Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης

Χρήστες / έτος CO36

- Πρόκειται για ανεπίσημη μετάφραση των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων

Στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ/ΤΣ, η Ε.Ε. θα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, για πρώτη φορά κατά την ΠΠ 2021-2027 πληροφορίες σχετικά με τις 
επιδόσεις των Προγραμμάτων (άρθρο 7 σχεδίου Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ), με βάση τους 
δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του Παραρτήματος ΙΙ του σχεδίου του Καν. 
ΕΤΠΑ/ΤΣ (Παράρτημα IV του Εγγράφου Εργασίας). Σχετική αντιστοίχιση των δεικτών 
του Παραρτήματος Ι και του Παραρτήματος ΙΙ του σχεδίου του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ γίνεται 
στο Παράρτημα V του Εγγράφου Εργασίας.

Σε ό,τι αφορά το ΕΚΤ+, το σχέδιο Κανονισμού δεν περιλαμβάνει αντιστοίχιση κοινών 
δεικτών με κάθε έναν από τους Ε.Σ. Για τους 9 ΕΣ (i)–(ix) του άρθρου 4(1) 
χρησιμοποιούνται οι κοινοί δείκτες του Παραρτήματος Ι, για τον ΕΣ (xi) 
χρησιμοποιούνται οι κοινοί δείκτες του Παραρτήματος ΙΙΙ, και σε ό,τι αφορά τη χρήση 
κοινών δεικτών που θα χρησιμοποιούνται στον ΕΣ (x) ισχύουν τα εξής:
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Α. Στο σκέλος του ΕΣ (x) για τις πράξεις που δεν απευθύνονται σε απόρους 
(operations not targeting the most deprived), εφαρμόζονται οι εξής 11 δείκτες 
εκροών από το Παράρτημα Ι του Καν. ΕΚΤ+ (9 δείκτες συμμετεχόντων και 2 
δείκτες φορέων):

 Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων

 Αριθμός παιδιών κάτω των 18 ετών

 Νέοι ηλικίας 18-29 ετών

 Αριθμός συμμετεχόντων 55 ετών και άνω

 Συμμετέχοντες με αναπηρία

 Υπήκοοι τρίτων χωρών

 Συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, 

 Μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως 
οι Ρομά)

 Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση 

 Aριθμός των δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών που 
υποστηρίζονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

 Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και κοινωνικών 
επιχειρήσεων)

Β. Στο σκέλος του ΕΣ (x) για τις πράξεις που απευθύνονται σε απόρους 
(operations targeting the most deprived), και σύμφωνα με την περίπτωση της 
πρώτης υποπαραγράφου του άρθρου 7(4), εφαρμόζονται οι εξής 8 δείκτες 
εκροών συμμετεχόντων από το Παράρτημα ΙΙ του Καν. ΕΚΤ+:

 Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων

 Αριθμός παιδιών κάτω των 18 ετών

 Νέοι ηλικίας 18-29 ετών

 Αριθμός συμμετεχόντων 65 ετών και άνω

 Συμμετέχοντες με αναπηρία

 Υπήκοοι τρίτων χωρών

 Συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά)

 Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στο πλαίσιο του ΕΣ (x) o Κανονισμός ΕΚΤ+ δεν 
περιλαμβάνει κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων. Συνεπώς για αυτόν τον ΕΣ θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων.

Στο άρθρο 15 του σχεδίου του Καν. ΕΚΤ+ για τη γενική στήριξη του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο 
της επιμερισμένης διαχείρισης, αναφέρεται η χρήση των κοινών δεικτών εκροών, 
άμεσων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στα 
Παραρτήματα Ι και ΙΙ του σχεδίου του Καν ΕΚΤ+ (Παράρτημα III του Εγγράφου 



12

Εργασίας) καθώς και η χρήση των ειδικών ανά Πρόγραμμα δεικτών, όπου απαιτείται. 
Αντίστοιχα στο άρθρο 21 του σχεδίου του Καν ΕΚΤ+ στο πλαίσιο αντιμετώπισης της 
υλικής στέρησης, αναφέρεται η χρήση των κοινών δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του σχεδίου του Καν 
ΕΚΤ+ (Παράρτημα III του Εγγράφου Εργασίας), καθώς και η χρήση των ειδικών ανά 
Πρόγραμμα δεικτών, όπου απαιτείται.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο αριθμός και το είδος των δεικτών που 
περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι-ΙΙΙ του σχεδίου Καν. ΕΚΤ+ και αντιστοιχούν 
στους 11 ΕΣ:

Παραρτήματα Κοινοί δείκτες εκροών Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 δείκτες συμμετεχόντων, 

2 δείκτες φορέων
4 δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων 
συμμετεχόντων, 
2 δείκτες μακροπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων συμμετεχόντων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 8 δείκτες συμμετεχόντων -
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 4 δείκτες αξίας βοήθειας σε 

τρόφιμα, 
4 δείκτες αγαθών που διανέμονται, 
3 δείκτες ποσότητας βοήθειας σε 
τρόφιμα

9 δείκτες τελικών αποδεκτών 
βοήθειας σε τρόφιμα, 
9 δείκτες τελικών αποδεκτών υλικής 
βοήθειας, 
9 δείκτες τελικών αποδεκτών που 
ωφελούνται από ηλεκτρονικές 
κάρτες/vouchers

Οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του ΤΔΜ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 
(Παράρτημα II του Εγγράφου Εργασίας). Η πρώτη κατηγορία δεικτών αποτελεί κατά 
κύριο λόγο υποσύνολο των κοινών δεικτών εκροών και αποτελέσματος των Ταμείων 
ΕΤΠΑ και ΤΣ. Ωστόσο, έχουν προστεθεί και δύο (2) επιπλέον δείκτες που αφορούν μόνο 
το ΤΔΜ. Η δεύτερη κατηγορία είναι δείκτες συμμετεχόντων και αποτελούν υποσύνολο 
των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Ι του Καν ΕΚΤ+. 
Συγκεκριμένα ταυτίζονται με τους 11 κοινούς δείκτες συμμετεχόντων του πεδίου 1α 
και τους 4 κοινούς δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων.

Οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του ΕΤΘΑΥ περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι του σχεδίου του Καν. ΕΤΘΑΥ και συγκεκριμένα περιλαμβάνεται 1 δείκτης 
εκροής για όλες τις παρεμβάσεις (αριθμός έργων) και 22 δείκτες αποτελεσμάτων. Στο 
εν λόγω Παράρτημα περιλαμβάνονται και 12 βασικοί δείκτες επιδόσεων (core 
performance indicators), οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από την Ε.Ε. κατά την υποβολή 
εκθέσεων που υποχρεούται να κάνει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τις επιδόσεις του ΕΤΘΑΥ.

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). Ανεξαρτήτως αν πρόκειται για 
κοινούς ή ειδικούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, απαιτείται οι δείκτες που 
επιλέγονται να είναι κατάλληλοι με βάση τη λογική παρέμβασης του εκάστοτε 
Ειδικού Στόχου.

4.3. Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη

Την ΠΠ 2021-2027 η ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών παράλληλα με την 
ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των Προγραμμάτων, οδήγησε στην 
εναρμόνιση των εννοιών των δεικτών και στην υιοθέτηση κοινών δεικτών σε όλα τα 
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Ταμεία του ΚΚΔ. Με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση για τις επιδόσεις των 
Προγραμμάτων και την βελτίωση της αξιοπιστία των δεικτών, η Ε.Ε. προχώρησε στη 
δημιουργία πρότυπου Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ) για τους δείκτες του 
ΕΤΠΑ, του ΤΣ, του ΕΚΤ+ και του ΤΔΜ (Πίνακας 5).

Τα ΔΤΔ των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη και προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά 
των δεικτών συμπεριλαμβανομένου του τρόπου μέτρησής τους. Τα Κράτη Μέλη θα 
έχουν τη δυνατότητα να εξειδικεύσουν περαιτέρω τον ορισμό και τη μεθοδολογία 
μέτρησης κάθε κοινού δείκτη, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με την 
Εθνική νομοθεσία. Στην περίπτωση που απαιτηθούν αλλαγές/συμπληρώσεις του 
προτύπου ΔΤΔ, θα δοθούν σχετικές οδηγίες σε επόμενη φάση.

Πίνακας 5: Πρότυπο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη της Ε.Ε.
α/α Πεδίο Περιγραφή πεδίου
1 Κωδικός δείκτη Ο κωδικός δείκτη ταυτίζεται με τον κωδικό των κοινών 

δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων των σχετικών 
Παραρτημάτων των Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ, ΤΔΜ και ΕΚΤ+.

2 Ονομασία δείκτη Η ονομασία του δείκτη ταυτίζεται με την ονομασία των κοινών 
δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων των σχετικών 
Παραρτημάτων των Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ, ΤΔΜ και ΕΚΤ+.

3 Μονάδα μέτρησης Ορίζεται η μονάδα μέτρησης του δείκτη (αριθμός, ποσοστό , 
χρηματική αξία κλπ) των κοινών δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων των σχετικών Παραρτημάτων των Καν. 
ΕΤΠΑ/ΤΣ, ΤΔΜ και ΕΚΤ+.

4 Τύπος δείκτη Ορίζεται αν ο δείκτης αφορά Εκροή ή Αποτέλεσμα
5 Τιμή βάσης - Για τους δείκτες εκροών η τιμή βάσης ορίζεται σε μηδέν (0).

- Για τους δείκτες αποτελεσμάτων η τιμή βάσης μπορεί να είναι 
ίση ή μεγαλύτερη από το μηδέν (0). Λόγω της φύσης κάποιων 
κοινών δεικτών αποτελεσμάτων, δύναται να οριστεί τιμή 
βάσης μηδέν (0) με την κατάλληλη δικαιολόγηση. Για τους 
δείκτες που αναφέρονται στον Πίνακας 6 παρακάτω, ωστόσο 
κατά κανόνα θα απαιτηθεί να οριστούν τιμές διαφορετικές του 
μηδέν (0).

6 Ορόσημο 2024 - Για τους δείκτες εκροών ορίζεται μία τιμή οροσήμου ίση ή 
μεγαλύτερη από το μηδέν (0) για το τέλος του 2024. Η τιμή του 
οροσήμου δύναται να είναι μηδέν (0) με κατάλληλη 
δικαιολόγηση και σύμφωνα με τις διαφοροποιήσεις του 
εκάστοτε Ταμείου και των οδηγιών της Ε.Ε.
- Για τους δείκτες αποτελεσμάτων δεν απαιτείται να οριστεί 
τιμή οροσήμου
- Εξαίρεση αποτελούν οι παρεμβάσεις ΕΚΤ+ του ΕΣ (xi)

7 Τιμή στόχος 2029 - Για τους δείκτες εκροών ορίζεται μία τιμή στόχος μεγαλύτερη 
του μηδέν (0) για το τέλος του 2029.
- Για τους δείκτες αποτελεσμάτων ορίζεται μία τιμή στόχος 
μεγαλύτερη του μηδέν (0) για το τέλος του 2029.
- Εξαίρεση αποτελούν οι παρεμβάσεις ΕΚΤ+ του ΕΣ (xi)

8 Στόχος Πολιτικής Αναφέρεται ο Στόχος Πολιτικής με τον οποίο συνδέεται ο 
δείκτης.
Ο δείκτης μπορεί να συνδέεται με περισσότερους τους ενός 
Στόχους Πολιτικής.

9 Ειδικός στόχος Αναφέρεται ο Ειδικός Στόχος με τον οποίο συνδέεται ο δείκτης.
Ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερους του ενός 
Ειδικούς Στόχους.

10 Βασικές έννοιες και 
ορισμοί

Ορίζεται ο δείκτης και αναλύονται οι κύριες έννοιες οι οποίες 
συνδέονται με τον ορισμό που δίνεται.
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11 Πηγή δεδομένων Προσδιορίζεται η πηγή που χρησιμοποιείται για τη συλλογή 
των δεδομένων.
Για το ΕΚΤ+ προσδιορίζεται και η μέθοδος/τρόπος συλλογής 
των δεδομένων.

12 Χρόνος μέτρησης Προσδιορίζεται η χρονική στιγμή που καταχωρούνται οι 
επιτευχθείσες τιμές (achieved values) στο σύστημα 
παρακολούθησης για το συγκεκριμένο δείκτη.
Για το ΕΚΤ+ το πεδίο έχει τίλτο «συχνότητα αναφοράς» και 
αφορά τα χρονικά σημεία διαβίβασηςτων δεδομένων προς την 
Ε.Ε.

13 Άθροιση Αναφορά σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την άθροιση 
των τιμών των δεικτών. Ειδικά αναφορά προκειμένου να 
αποφευχθεί η πολλαπλή μέτρηση.

14 Αναφορές Διευκρινίζεται το είδος των τιμών που θα υποβληθούν κατά τη 
διαβίβαση δεδομένων (Πίνακας 3 και 6 Παραρτήματος VII του 
ΚΚΔ).
-Πρόβλεψη για τις ενταγμένες πράξεις και τις επιτευχθείες 
τιμές (σωρρευτικές τιμές και στις δύο περιπτώσεις)
-Ανάλυση ανά υποκατηγορία μόνο για τις επιτευχθείσες τιμές 
που θα υποβληθούν κατά τη διαβίβαση δεδομένων (Πίνακας 5 
Παραρτήματος VII του ΚΚΔ).

15 Παραπομπές Γίνεται μνεία στα νομικά κείμενα, τις αναφορές κλπ που 
σχετίζονται με τον ορισμό του δείκτη.

16 Συνεισφορά στους 
σχετιζόμενους δείκτες

Αναφέρονται ο/οι δείκτης/ες του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. 
ΕΤΠΑ/ΤΣ που σχετίζεται ο δείκτης.
Για το ΕΚΤ+ το αντίστοιχο πεδίο είναι «σύνδεση με άλλους 
δείκτες»

17 Σημειώσεις Αναφέρονται άλλα ειδικά ζητήματα που αφορούν το δείκτη και 
απαιτείται να αναφερθούν.

18 Παράδειγμα μεθόδου 
υπολογισμού

Περιλαμβάνονται προτάσεις για τη μέθοδο υπολογισμού του 
δείκτη.

Για τους δείκτες του ΕΚΤ+ το πρότυπο ΔΤΔ κοινών δεικτών που έχει διαμορφωθεί από 
την Ε.Ε. περιλαμβάνει λιγότερα πεδία και διαφοροποιήσεις σε κάποια άλλα. Κατόπιν 
συνεργασίας της ΕΥΣΣΑ με την ΕΥΣΕΚΤ, τα τελικά ΔΤΔ των κοινών δεικτών θα 
διαμορφωθούν μετά τις σχετικές εξειδικεύσεις που απαιτούνται και θα σταλούν στις 
Διαχειριστικές Αρχές.

Ο Πίνακας 6 καταγράφει τους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων του ΕΤΠΑ, του ΤΣ και 
του ΤΔΜ, για τους οποίους θεωρείται ότι θα πρέπει να οριστεί τιμή βάσης μεγαλύτερη 
του μηδενός (0).

Πίνακας 6: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΤΔΜ που κατά κανόνα 
χρειάζεται να οριστεί τιμή βάσης μεγαλύτερη από το μηδέν
Κωδικός 
δείκτη Ονομασία δείκτη Μονάδα μέτρησης

RCR11 Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών 
υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών*

Ετήσιοι χρήστες

RCR12 Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων ψηφιακών υπηρεσιών, 
προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύσσονται από 
επιχειρήσεις*

Ετήσιοι χρήστες

RCR18 ΜΜΕ που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου μετά τη 
δημιουργία του εκκολαπτηρίου*

Επιχειρήσεις

RCR26 Ετήσια πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας (εκ της οποίας: 
κατοικιών, δημόσιων κτιρίων, επιχειρήσεων, άλλων)

MWh/ έτος

RCR29 Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου* Τόνοι ισοδύναμου 
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CO2/ έτος

RCR31 Συνολική παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της 
οποίας: ηλεκτρική, θερμική)*

MWh/έτος

RCR33 Χρήστες συνδεδεμένοι σε έξυπνα ενεργειακά συστήματα Τελικοί χρήστες/ 
έτος

RCR43 Απώλειες νερού στα συστήματα διανομής δημόσιας παροχής 
νερού

Κυβικά μέτρα/ έτος

RCR62 Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων δημόσιων 
συγκοινωνιών

Χρήστες

RCR63 Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και 
μετρό

Χρήστες

RCR64 Ετήσιοι χρήστες των ειδικών υποδομών για ποδηλασία Χρήστες

RCR55 Ετήσιοι χρήστες νέων οδών και οδών που ανακτασκευάστηκαν ή 
εκσυγχρονίστηκαν

Οχηματοχιλιόμετρα/ 
έτος

RCR101 Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των 
σιδηροδρομικών υποδομών

Ανθρωποημέρες/ 
έτος

RCR58 Ετήσιοι χρήστες νέων, αναβαθμισμένων, ανακατασκευασμένων ή 
εξυγχρονισμένων σιδηροδρόμων

Επιβατηγά 
χιλιόμετρα/έτος

RCR59 Σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές Τοννοχιλιόμετρα/ 
έτος

RCR60 Εμπορευματικές μεταφορές σε εσωτερικές πλωτές οδούς Τοννοχιλιόμετρα/ 
έτος

RCR65 Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών 
απασχόλησης

Χρήστες/ έτος

RCR67 Ετήσιοι χρήστες νέας ή εκσυγχρονισμένης κοινωνικής στέγασης Χρήστες/ έτος

RCR70 Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
παιδικής φροντίδας

Χρήστες/ έτος

RCR71 Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
εκπαίδευσης

Χρήστες/ έτος

RCR66 Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
προσωρινής υποδοχής

Χρήστες/ έτος

RCR72 Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων υπηρεσίων 
ηλεκτρονικής υγειονομικής περίθαλψης

Χρήστες/ έτος

RCR73 Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
υγειονομικής περίθαλψης

Χρήστες/ έτος

RCR74 Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
κοινωνικής φροντίδας

Χρήστες/ έτος

RCR77 Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που 
υποστηρίζονται*

Επισκέπτες/ έτος

- Πρόκειται για ανεπίσημη μετάφραση των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεμάτων

5. Διαβίβαση δεδομένων

Για την κάλυψη των απαιτήσεων παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των 
Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027 σύμφωνα με το σχέδιο του ΚΚΔ (άρθρο 37), 
το Κράτος Μέλος ή η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος διαβιβάζει ηλεκτρονικά 
στην Ε.Ε. συγκεκριμένα αθροιστικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά αναλύονται για κάθε 
Προτεραιότητα ανά Ειδικό Στόχο και, όπου αυτό απαιτείται ανά κατηγορία 
Περιφέρειας.

Η διαβίβαση αφορά τον αριθμό των ενταγμένων πράξεων, το συνολικό επιλέξιμο 
κόστος τους, τη συνεισφορά των Ταμείων και το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που 
δηλώθηκαν από τους δικαιούχους στη Διαχειριστική Αρχή, κατανεμημένες ανά τύπο 
παρέμβασης. Τα ανωτέρω δεδομένα υποβάλλονται ανά Πρόγραμμα έως τις 31 
Ιανουαρίου, 30 Απριλίου, 31 Ιουλίου, 30 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου κάθε έτους (5 
φορές ετησίως).

Ανάλογα, αθροιστικά δεδομένα διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Ε.Ε. για το αντίστοιχο 
Πρόγραμμα Interreg η οικία Διαχειριστική Αρχή έως τις 31 Ιανουαρίου, 30 Απριλίου, 31 
Ιουλίου και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους (4 φορές ετησίως).
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Πέραν των ανωτέρω στοιχείων που διαβιβάζονται στην Ε.Ε., απαιτείται η διαβίβαση 
των δεδομένων επίδοσης των Προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένων των 
Προγραμμάτων Interreg) μέσω της διαβίβασης στοιχείων επίτευξης των δεικτών 
εκροών και αποτελεσμάτων, η οποία γίνεται έως τις 31 Ιανουαρίου και 31 Ιουλίου 
κάθε έτους (2 φορές ετησίως). Στις ίδιες ημερομηνίες γίνεται και η διαβίβαση των 
στοιχείων που απαιτούνται για τα χρηματοδοτικά μέσα. Για ορισμένους κοινούς 
δείκτες ΕΤΠΑ/ΤΣ απαιτείται, κατά τη διαβίβαση των στοιχείων στην Ε.Ε., να γίνεται 
ανάλυση της συνολικής τιμής των δεικτών σε υποκατηγορίες (Πίνακας 7).

Πίνακας 7: Κοινοί δείκτες που απαιτείται κατανομή της συνολικής τιμής τους 
ανά υποκατηγορία
Κωδικός 
Δείκτη Όνομα Δείκτη Μονάδα

Μέτρησης Είδος Δείκτη Σχολιασμός

RCO01 Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις 
(από τις οποίες: πολύ μικρές, 
μικρές, μεσαίες, μεγάλες)*

Επιχειρήσεις Εκροών Συνολική τιμή

RCO01α Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις: 
πολύ μικρές

Επιχειρήσεις Εκροών Υποσύνολο

RCO01β Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις: 
μικρές

Επιχειρήσεις Εκροών Υποσύνολο

RCO01γ Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις: 
μεσαίες

Επιχειρήσεις Εκροών Υποσύνολο

RCO01δ Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις: 
μεγάλες

Επιχειρήσεις Εκροών Υποσύνολο

RCR02 Ιδιωτικές επενδύσεις που 
αντιστοιχούν σε δημόσια 
στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά 
μέσα)*

Ευρώ Αποτελεσμάτων Συνολική τιμή

RCR02α Ιδιωτικές επενδύσεις που 
αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη: 
επιχορηγήσεις

Ευρώ Αποτελεσμάτων Υποσύνολο

RCR02β Ιδιωτικές επενδύσεις που 
αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη: 
χρηματοδοτικά μέσα

Ευρώ Αποτελεσμάτων Υποσύνολο

RCR26 Ετήσια πρωτογενής 
κατανάλωση ενέργειας (εκ της 
οποίας: κατοικιών, δημόσιων 
κτιρίων, επιχειρήσεων, άλλων)

MWh/έτος Αποτελεσμάτων Συνολική τιμή

RCR26α Ετήσια πρωτογενής κατανάλωση 
ενέργειας: κατοικιών

MWh/έτος Αποτελεσμάτων Υποσύνολο

RCR26β Ετήσια πρωτογενής κατανάλωση 
ενέργειας: δημόσιων κτιρίων

MWh/έτος Αποτελεσμάτων Υποσύνολο

RCR26γ Ετήσια πρωτογενής κατανάλωση 
ενέργειας: επιχειρήσεων

MWh/έτος Αποτελεσμάτων Υποσύνολο

RCR26δ Ετήσια πρωτογενής κατανάλωση 
ενέργειας: άλλων

MWh/έτος Αποτελεσμάτων Υποσύνολο

RCO22 Πρόσθετη παραγωγική 
ικανότητα για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές (εκ της 
οποίας: ηλεκτρική, θερμική)*

MW Εκροών Συνολική τιμή

RCO22α Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα 
για ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές: ηλεκτρική

MW Εκροών Υποσύνολο

RCO22β Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα 
για ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές: θερμική

MW Εκροών Υποσύνολο

RCR31 Συνολική παραγόμενη ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές (εκ της 
οποίας: ηλεκτρική, θερμική)*

MWh/έτος Αποτελεσμάτων Συνολική τιμή
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RCR31α Συνολική παραγόμενη ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές: ηλεκτρική

MWh/έτος Αποτελεσμάτων Υποσύνολο

RCR31β Συνολική παραγόμενη ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές: θερμική

MWh/έτος Αποτελεσμάτων Υποσύνολο

- Πρόκειται για ανεπίσημη μετάφραση των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεμάτων
- Η ανάλυση σε υποκατηγορίες απαιτείται να γίνεται κατά τη διαβίβαση των στοιχείων6 στην Ε.Ε. και δεν 
απαιτείται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των Προγραμμάτων.
- Με αστερίσκο (*) σημειώνονται οι δείκτες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους Σ.Π.

Σε ό,τι αφορά το ΕΚΤ+, στο άρθρο 15 του σχεδίου Κανονισμού ορίζεται ότι τα δεδομένα 
των δεικτών συμμετεχόντων θα διαβιβάζονται μόνο όταν όλα τα δεδομένα του πεδίου 
(1α) του Παραρτήματος Ι που αφορούν στον αντίστοιχο συμμετέχοντα θα είναι 
διαθέσιμα.

Για τα Προγράμματα που υποστηρίζουν τον ειδικό στόχο που ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο xi του κανονισμού ΕΚΤ+ (Υλική Στέρηση), τα δεδομένα 
διαβιβάζονται ετησίως έως τις 31 Ιανουαρίου (άρθρο 37 σχεδίου ΚΚΔ). Στο άρθρο 21 
του σχεδίου Κανονισμού ΕΚΤ+ ορίζεται ότι ως τις 30.6.2025 και 30.6.2028 
αποστέλλονται στην Ε.Ε. από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές τα αποτελέσματα των 
ερευνών των τελικών αποδεκτών που θα έχουν διενεργηθεί το προηγούμενο έτος.

Για τους δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Ι του Καν ΕΚΤ+ 
οι τιμές τους υποβάλλονται ως τις 31.1.2026 σύμφωνα με το άρθρο 37(1) του σχεδίου 
ΚΚΔ και επίσης στην τελική έκθεση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 38 του 
σχεδίου ΚΚΔ.

Στην περίπτωση όπου μία προτεραιότητα ΤΔΜ στηρίζει τις δράσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στα σημεία (k), (l) ή (m), τα δεδομένα για τους 
συμμετέχοντες (δείκτες Παραρτήματος ΙΙΙ Καν. ΤΔΜ) θα αποστέλλονται στην Επιτροπή 
μόνο όταν είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία ανά συμμετέχοντα (άρθρο 12 Καν. ΤΔΜ).

Η διαβίβαση των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο (Template) VII, που 
περιλαμβάνεται στο σχετικό Παράρτημα VII του Σχεδίου του ΚΚΔ.

Η πρώτη διαβίβαση γίνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 και η τελευταία έως τις 31 
Ιανουαρίου 2030.

Στους Πίνακες 3, 5 και 6 για το ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ του προτύπου για τη Μεταφορά των 
Δεδομένων, περιλαμβάνονται προγραμματικά στοιχεία και δεδομένα επίτευξης για 
τους κοινούς και ειδικούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, καθώς και στοιχεία για 
τη στήριξη των επιχειρήσεων μέσω της υποβολής πληροφοριών που αφορούν 
σχετικούς κοινούς δείκτες εκροών. Στους Πίνακες 3Α και 6Α του προτύπου για τη 
Μεταφορά των Δεδομένων, περιλαμβάνονται προγραμματικά στοιχεία και δεδομένα 
επίτευξης για τους κοινούς και ειδικούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για το 
ΕΚΤ+.

6. Οδηγίες για το σχεδιασμό των Προγραμμάτων 2021-2027

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027, οι αρμόδιες αρχές 
(Διαχειριστικές Αρχές ή οι δομές που αναλαμβάνουν την κατάρτιση των 
Προγραμμάτων) σε συνέχεια της 2ης εγκυκλίου κλήθηκαν να εντοπίσουν ανάγκες και 
να θέσουν στόχους ανά ΣΠ διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο σταδιακά τη λογική 

6 Σύμφωνα με το Παράρτημα VII του ΚΚΔ και το υπόδειγμα για τη διαβίβαση στοιχείων (Πίνακες 3,5 και 6) για το ΕΤΠΑ/ΤΣ και το ΤΔΜ.
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παρέμβασης του κάθε Προγράμματος. Καθώς αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και ενώ 
διαμορφώνεται η στρατηγική των Προγραμμάτων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
εστιάζουν όλο και περισσότερο στη διαμόρφωση μίας σαφούς λογικής παρέμβασης 
του κάθε Προγράμματος 

Σε αυτή τη φάση του σχεδιασμού, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση 
κατάλληλων λογικών συνδέσεων ανάμεσα στις αναπτυξιακές ανάγκες και στην 
επιλογή των ειδικών στόχων και των αποτελεσμάτων που επιδιώκεται να επιτευχθούν. 
Η επιλογή κατάλληλων δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων είναι μία διαδικασία που 
θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Για να καθορισθούν οι δείκτες θα 
πρέπει να έχει διατυπωθεί σαφώς και με ορθό τρόπο η λογική της παρέμβασης. Οι 
ειδικοί στόχοι θα πρέπει να συνδεθούν άμεσα με κατάλληλους δείκτες αποτελεσμάτων 
και οι δράσεις που έχουν προσδιοριστεί ενδεικτικά στο πλαίσιο κάθε ειδικού στόχου θα 
πρέπει να συνδεθούν άμεσα με κατάλληλους δείκτες εκροών.

Στη βάση της εμπειρίας που αποκτήθηκε την ΠΠ 2014-2020 σε σχέση με τους δείκτες, η 
ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ έχουν προχωρήσει την επεξεργασία των ειδικότερων θεμάτων 
που άπτονται των δεικτών. Τα αποτελέσματα που θα προκύπτουν από την 
επεξεργασία αυτή θα αποσταλούν στις αρμόδιες αρχές με επόμενο Έγγραφο 
Εργασίας. Το παρόν Έγγραφο Εργασίας περιλαμβάνει το πρώτο μέρος των 
οδηγιών προς τις αρμόδιες αρχές για τα θέματα των δεικτών.

6.1. Δείκτες

Στα Προγράμματα στο πλαίσιο του σχεδιασμού, θα χρησιμοποιηθούν οι κοινοί 
δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι του 
Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ, στο Παράρτημα ΙΙΙ του σχεδίου του Καν. ΤΔΜ και στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ 
και ΙΙΙ του Καν. ΕΚΤ+. 

Αν και η σχέση κάθε εκροής με το προϊόν της δράσης που θα υλοποιηθεί είναι εύλογη 
και μονοσήμαντη, το αντίστοιχο δεν ισχύει στην περίπτωση των αποτελεσμάτων. Μία 
παρέμβαση συχνά στοχεύει να επιτύχει περισσότερα του ενός αποτελέσματα. Τούτο 
ισχύει ακόμη περισσότερο στην περίπτωση ενός ειδικού στόχου που περιλαμβάνει 
πολλές δράσεις. Στόχος των αρμόδιων αρχών θα πρέπει να είναι η επιλογή ενός μικρού 
αριθμού δεικτών αποτελεσμάτων που θα στοχοθετηθούν, οι οποίοι να έχουν ευρύτερη 
σχέση με τις διαφορετικές δράσεις και οι οποίοι να αποτυπώνουν τα πιο σημαντικά 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Για παράδειγμα:

 Στο πλαίσιο ειδικών στόχων που θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις έρευνας και 
καινοτομίας ΜΜΕ, θα πρέπει να επιλεγούν οι κατάλληλοι δείκτες 
αποτελεσμάτων έρευνας/καινοτομίας/επιχειρήσεων και δείκτες 
αποτελεσμάτων που θα μετρούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και τις 
ιδιωτικές επενδύσεις (επιχορηγήσεις και μη).

 Στο πλαίσιο ειδικών στόχων που θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις ΑΠΕ, 
ενεργειακής αποδοτικότητας και μεταφορές με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα, θα πρέπει να επιλεγούν οι συγκεκριμένοι δείκτες 
αποτελεσμάτων στο πεδίο της ενέργειας και των μεταφορών αλλά και ο 
δείκτης μέτρησης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Ειδικότερα ανά Ταμείο:
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 ΕΤΠΑ/ΤΣ

Παρόλο που οι δείκτες με αστερίσκο (*) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους 
του στόχους πολιτικής και σε όλους τους ειδικούς στόχους, η χρήση τους θα 
πρέπει να καθορίζεται με βάση την καταλληλόλητα τους και τη σχέση τους με 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις δράσεις.

Στο πλαίσιο του ΣΠ5 μπορεί να γίνει χρήση των κοινών δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων των ΣΠ1-ΣΠ4, εφόσον αυτοί κριθούν κατάλληλοι σε σχέση με τη φύση 
της δράσης που θα υλοποιηθεί. Οι κοινοί δείκτες του ΣΠ5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την παρακολούθηση της συνολικής χωρικής στρατηγικής. Οι κοινοί δείκτες των 
ΣΠ1-ΣΠ4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των εκροών και 
αποτελεσμάτων των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των χωρικών 
στρατηγικών.

 ΤΔΜ

Στο Πρόγραμμα για το Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του θα πρέπει να 
καθοριστούν κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το Παράρτημα 
ΙΙΙ του σχεδίου του Καν. ΤΔΜ, και όπου είναι δεόντως αιτιολογημένο στα εδαφικά 
σχέδια (territorial just transition plan) ειδικοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 (παράγραφος 1), στο άρθρο 17 (παράγραφος 
3 στοιχείο δ σημείο ii) και στο άρθρο 37 (παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΚΚΔ. 

Ειδικότερα για τους δείκτες του ΤΔΜ που σχετίζονται με συμμετέχοντες ισχύουν τα 
ακόλουθα:

 Όλοι οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος που σχετίζονται με συμμετέχοντες 
πρέπει να χρησιμοποιούνται και να διαβιβάζονται στην Ε.Ε.

 Όλα τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να είναι κατανεμημένα κατά φύλο 
(γυναίκες, άνδρες, μη δυαδικό σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία).

 Όταν τα στοιχεία συλλέγονται από μητρώα, τα κράτη μέλη δεν απαιτείται να 
ευθυγραμμιστούν με τους κοινά συμφωνηθέντες ορισμούς και μπορούν να 
χρησιμοποιούν τους εθνικούς ορισμούς.

 Όπου απαιτείται, οι κοινοί δείκτες εκροών μπορούν να διαβιβάζονται με βάση 
την ομάδα στόχο κάθε πράξης.

 Ο Δείκτης EECO11 υπολογίζεται αυτόματα βάσει των κοινών δεικτών 
παραγωγής που σχετίζονται με το καθεστώς απασχόλησης.

 Τα στοιχεία που διαβιβάζονται για τους κοινούς δείκτες εκροών 
συμμετεχόντων που έχουν σημειωθεί με αστερίσκο (*) αποτελούν προσωπικά 
στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 Ειδικά για τους δείκτες αποτελεσμάτων συμμετεχόντων αν ορισμένα 
αποτελέσματα δεν είναι δυνατόν να ευρεθούν, τα στοιχεία αυτών των δεικτών 
δεν χρειάζεται να συλλέγονται και να διαβιβάζονται στην Ε.Ε.

 ΕΚΤ:

Κάθε Πρόγραμμα θέτει σωρευτικά, ποσοτικοποιημένα ορόσημα και τιμές-στόχου για 
τους δείκτες εκροών, και τιμές-στόχου για τους δείκτες αποτελεσμάτων στο πλαίσιο 
κάθε ειδικού στόχου, εκτός από τον ειδικό στόχο xi. Σχετικό παράδειγμα παρατίθεται 
στο Παράρτημα III της 2ης εγκυκλίου για την προετοιμασία του σχεδιασμού των 
Προγραμμάτων 2021-2027 (α.π. 125192/25-11-2020).

Στόχοι τίθενται σε έναν περιορισμένο αριθμό κοινών δεικτών και όπου απαιτηθεί σε 
περιορισμένο αριθμό ειδικών δεικτών. Δύναται να τεθούν και δείκτες χωρίς τιμή στόχο. 
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Ωστόσο, σε κάθε ΕΣ, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας στοχοθετημένος δείκτης 
εκροών και ένας στοχοθετημένος δείκτης αποτελεσμάτων (ΕΣ i – ix).

Ειδικότερες επισημάνσεις για τη χρήση και τη μέτρηση των κοινών δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων των Ταμείων θα ακολουθήσουν σε επόμενο Έγγραφο Εργασίας.

Ειδικοί δείκτες

Ειδικοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), το άρθρο 22 
παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) και το άρθρο 42 παράγραφος 2 στοιχείο β) του 
σχεδίου του ΚΚΔ (άρθρο 7 του σχεδίου του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ).

Η χρήση ειδικών δεικτών στο πλαίσιο της κατάρτισης των Προγραμμάτων 2021-
2027 θα πρέπει να είναι στοχευμένη και όσο το δυνατόν περιορισμένη. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομογενοποίηση των ειδικών δεικτών για 
δράσεις που δεν καλύπτονται από τους κοινούς δείκτες, η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ θα 
προχωρήσουν στη διαμόρφωση καταλόγου ειδικών δεικτών για χρήση από τα 
Προγράμματα, καθώς και των σχετικών με αυτούς ΔΤΔ. Ειδικά για το ΕΚΤ+, η 
ομογενοποίηση των ειδικών δεικτών θα γίνει στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται 
δηλ. για ομοειδείς παρεμβάσεις μεταξύ διαφορετικών Προγραμμάτων και θα 
αποσταλούν ειδικότερες οδηγίες για το σχεδιασμό και τη χρήση τους.

Ειδικοί δείκτες θα χρησιμοποιηθούν για δράσεις Τεχνικής Βοήθειας σε όλα τα 
Προγράμματα. Υπενθυμίζεται ότι την ΠΠ 2021-2027, σε όλα τα Προγράμματα θα 
χρησιμοποιηθούν μόνο δείκτες εκροών για την τεχνική βοήθεια. Η ΕΥΣΣΑ θα 
προετοιμάσει και θα αποστείλει στις αρμόδιες αρχές πρόταση αναφορικά με τους 
ειδικούς δείκτες της τεχνικής βοήθειας σε επόμενο Έγγραφο Εργασίας.

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης ειδικών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων και για την 
απλοποίηση της διαδικασίας θα χρησιμοποιηθεί το πρότυπο ΔΤΔ της Ε.Ε.

Καθορισμός τιμών βάσης και στόχου

Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί κατά την ΠΠ 2014-2020 στο πλαίσιο της διαμόρφωσης 
τιμών βάσης και στόχου θα πρέπει να αξιοποιηθεί καθώς θα διευκολύνει τη διαδικασία 
καθορισμού των στόχων για την ΠΠ 2021-2027.

Για όλους τους δείκτες εκροών η τιμή βάσης/ αναφοράς θα τεθεί σε μηδέν (0).

Όσον αφορά τον προσδιορισμό των τιμών βάσης για τους δείκτες αποτελεσμάτων, οι 
αρμόδιες αρχές ανάλογα με τη φύση του κάθε δείκτη θα πρέπει να προσδιορίσουν 
ποιοι δείκτες θα έχουν τιμή βάσης μηδέν και να διαμορφώσουν την κατάλληλη 
τεκμηρίωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε Ταμείου. Μία πρώτη ένδειξη των 
δεικτών που δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο δεικτών 
αποτελούν οι δείκτες που περιλαμβάνονται στον Πίνακας 6. Ωστόσο, και για αυτούς 
τους δείκτες θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό ως τιμή βάσης το μηδέν εφόσον υπάρχει 
κατάλληλη αιτιολόγηση. Για τους δείκτες αποτελεσμάτων, για τους οποίους δεν μπορεί 
να δικαιολογηθεί και να τεθεί μηδέν ως τιμή βάσης, οι αρμόδιες αρχές θα ορίσουν την 
τιμή βάσης με γνώμονα τα οριζόμενα στο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη για κάθε κοινό 
δείκτη που επιλέγουν ως κατάλληλο.

Σε ό,τι αφορά το ΕΚΤ+ οι «τιμές αναφοράς» (reference values) των δεικτών 
αποτελεσμάτων θα τεθούν στη βάση υπολογισμών από δεδομένα παρόμοιων 
παρεμβάσεων της ΠΠ 2014-2020. Για παράδειγμα, τα δεδομένα των κοινών δεικτών 
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αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ (άμεσων και μακροπρόθεσμων) που έχουν 
μετρηθεί σε όλες τις πράξεις στις οποίες συλλέγονται μικροδεδομένα από τα ΕΠ της ΠΠ 
2014-2020, αποτελούν χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για το σχεδιασμό των τιμών 
αναφοράς δεικτών αποτελεσμάτων στα νέα Προγράμματα για παρόμοιες 
παρεμβάσεις/ομάδες στόχου.

Καθώς κατά το σχεδιασμό των Προγραμμάτων ο καθορισμός των τιμών στόχου γίνεται 
χωρίς να είναι γνωστά τα έργα ή οι δικαιούχοι που θα υποστηριχθούν, ο καθορισμός 
των τιμών στόχου θα γίνει στη βάση εκτιμήσεων από την πλευρά των αρμόδιων 
αρχών. Η μέθοδος με βάση την οποία θα γίνει η εκτίμηση αυτή για κάθε δείκτη, θα 
αποτυπωθεί στο μεθοδολογικό έγγραφο για το Πλαίσιο Επίδοσης (Π.Ε.). Για το ΕΚΤ+ 
θα δοθούν σε επόμενη φάση από την ΕΥΣΕΚΤ ειδικότερες οδηγίες για τη 
στοχοθεσία των δεικτών, στη βάση κατευθύνσεων και εγγράφων της Γ.Δ. 
Απασχόλησης της Ε.Ε.

Η κατάρτιση Μεθοδολογικού Εγγράφου για το Π.Ε. συστήνεται να γίνει για όλα τα 
Προγράμματα, καθώς θα συνδράμει την κατανόηση της λογικής της παρέμβασης, της 
χρήσης των πόρων και της επιλογής των δεικτών. Η προετοιμασία του θα διευκολύνει 
σημαντικά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη 
σχετική εμπειρία της ΠΠ 2014-2020.

Στο Μεθοδολογικό Έγγραφο για το Π.Ε. θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 Τα κριτήρια καθορισμού των δεικτών. Σε κάθε Πρόγραμμα πρέπει να 
αιτιολογηθεί η επιλογή των δεικτών και 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 τεκμηριωθούν 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.

 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 πως οι κίνδυνοι αυτοί 
λήφθηκαν υπόψη στη διαμόρφωση των μεθοδολογικών παραδοχών.

Η προετοιμασία Π.Ε. απαιτείται για κάθε ειδικό στόχο. Ανάλογη προετοιμασία γίνεται 
και σε επίπεδο κατηγορίας Περιφέρειας, εφόσον απαιτείται. Η απαίτηση αυτή δεν 
περιλαμβάνει τον ειδικό στόχο που αντιμετωπίζει την υλική στέρηση που ορίζεται στο 
άρθρο 4(1)(xi) του σχεδίου του Καν. ΕΚΤ+. Στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας το Π.Ε. 
δεν συνδέεται με ειδικό στόχο, καθόσον δεν έχουν προσδιορισθεί ειδικοί στόχοι για 
αυτήν και διαμορφώνεται μόνο με δείκτες εκροών και όχι και δείκτες αποτελεσμάτων.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ειδικοί δείκτες πρέπει να δοθούν οι 
ορισμοί των δεικτών αυτών καθώς και η μεθοδολογία μέτρησης τους, στοιχεία τα 
οποία μπορούν να αποτυπωθούν σε παράρτημα του μεθοδολογικού εγγράφου. Προς 
διευκόλυνση των αρμόδιων αρχών και για την προετοιμασία των 
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Μεθοδολογικών Εγγράφων για το Π.Ε., η ΕΥΣΣΑ θα αποστείλει σχετικό πρότυπο 
σε επόμενο Έγγραφο Εργασίας.

Στο Παράρτημα III της 2ης εγκυκλίου για την προετοιμασία του σχεδιασμού των 
Προγραμμάτων 2021-2027 (α.π. 125192/25-11-2020) έχει γίνει μία αποτύπωση των 
πληροφοριών που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Μεθοδολογικό Έγγραφο για το 
Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 13 του σχεδίου του ΚΚΔ.

Δελτία Ταυτότητας Δεικτών

Το περιεχόμενο των Δελτίων Ταυτότητας Δεικτών (ΔΤΔ) διαμορφώθηκε σε 
συνεργασία της Ε.Ε. με τα κράτη μέλη. Τα ΔΤΔ αποτελούν συνοδευτικά αρχεία του 
Εγγράφου Εργασίας. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ενσωματώθηκαν 
μερικοί νέοι δείκτες στον αρχικό κατάλογο των κοινών δεικτών. Για τους δείκτες 
αυτούς δεν έχουν σταλεί ακόμα ΔΤΔ από την Ε.Ε. και συνεπώς τα σχετικά ΔΤΔ δεν 
περιλαμβάνονται στα συνοδευτικά ΔΤΔ αυτού του Εγγράφου Εργασίας. Συγκεκριμένα, 
οι δείκτες για τους οποίους δεν έχουν σταλεί ακόμα ΔΤΔ από την Ε.Ε. είναι οι 
ακόλουθοι:

Ταμείο Ειδικός Στόχος (Ε.Σ.) Δείκτης
2.i RCO123

RCR105
2.iii RCO24
2.iv RCO122
2.vi RCO119

ΕΤΠΑ/ΤΣ

4.iii RCO113

ΤΔΜ - RCO120
RCR29a

Στα ΔΤΔ που συνοδεύουν το Έγγραφο Εργασίας περιλαμβάνονται τα ΔΤΔ των 
υπόλοιπων κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων του ΕΤΠΑ/ΤΣ και των 
συμπληρωματικών κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων για τα Προγράμματα 
Interreg. Για το ΕΚΤ+ περιλαμβάνονται τα ΔΤΔ των κοινών δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά ανεπίσημα από την 
ΕΥΣΕΚΤ (δείκτες Παρατημάτων Ι και ΙΙ) και από την ΔΑ ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ (δείκτες 
Παραρτήματος ΙΙΙ).

Τα οριστικά ΔΤΔ θα σταλούν στις αρμόδιες αρχές σε εύλογο χρόνο, μετά την 
οριστικοποίηση των δεικτών που θα περιλαμβάνονται στα σχετικά παραρτήματα των 
ειδικών για τα Ταμεία Κανονισμών. Στο πλαίσιο του συντονισμού και της υποστήριξης 
των αρμόδιων αρχών, η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ θα επεξεργαστούν περαιτέρω το 
περιεχόμενο των οριστικών ΔΤΔ προκειμένου να περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και τις σχετικές προσαρμογές της ελληνικής νομοθεσίας, όπου απαιτείται.

6.2. Απαιτήσεις υποδείγματος (template) Προγράμματος

Το πρότυπο (template) με το περιεχόμενο των Προγραμμάτων περιλαμβάνει 2 
ενότητες στο κυρίως μέρος που αφορούν πληροφορίες σχετιζόμενες με τους δείκτες.

Στην ενότητα 2.Α.1.1.2 για κάθε ειδικό στόχο (εκτός της τεχνικής βοήθειας) 
συμπληρώνεται ο Πίνακας 2 με τους δείκτες εκροών και ο Πίνακας 3 με τους δείκτες 
αποτελεσμάτων κάθε Προγράμματος. Η ενότητα δεν αφορά τον άξονα 
προτεραιότητα που αφορά την ΕΒΥΣ.
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροών
Προτεραιότητα Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Κωδικός 
[5]

Δείκτης 
[255] 

Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιό
τητα

Ειδι
κός 
στόχ
ος

Ταμ
είο

Κατηγο
ρία 
περιφέρ
ειας

Κωδι
κός 
[5]

Δείκτ
ης 
[255]

Μονά
δα 
μέτρη
σης

Τιμή 
βάσης 
ή τιμή 
αναφο
ράς

Έτος 
αναφο
ράς

Στόχ
ος 
(202
9)

Πηγή 
δεδομέ
νων 
[200]

Παρατηρ
ήσεις 
[200]

Στην ενότητα 2.Β.1.2 που αφορά άξονες προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας που θα 
υλοποιηθεί σύμφωνα το άρθρο 30(4) του ΚΚΔ, συμπληρώνεται ο Πίνακας 2 με τους 
δείκτες εκροών κάθε Προγράμματος. 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Κωδικός 
[5]

Δείκτης [255] Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω πινάκων, οι αρμόδιες αρχές θα χρησιμοποιήσουν την 
κωδικοποίηση της Ε.Ε. για τους κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων. Για την 
κωδικοποίηση των ειδικών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων θα δοθούν οδηγίες σε 
επόμενο Έγγραφο Εργασίας.

Για το έτος 2029 θα τεθούν ποσοτικοποιημένοι στόχοι για όλους τους δείκτες 
εκροών και αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική χρηματοδότηση 
κάθε ειδικού στόχου και για τα επτά έτη της ΠΠ 2021-2027.

Για τα τομεακά Προγράμματα, όλοι οι στόχοι θα τεθούν ανά κατηγορία Περιφέρειας 
κατά περίπτωση.

Για τους δείκτες αποτελεσμάτων, ως πηγή των δεδομένων μπορεί να τεθεί το σύστημα 
παρακολούθησης, καθώς το αποτέλεσμα συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες 
παρεμβάσεις.

Το πρότυπο (template) των Προγραμμάτων περιλαμβάνει και στα Προσαρτήματα 
πίνακες που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετιζόμενες με τους δείκτες. Η πληροφορίες 
αυτές αφορά δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο δράσεων που θα 
υλοποιηθούν βάσει του άρθρου 88 ή του άρθρου 89 του ΚΚΔ, και δεν είναι οι 
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επιχειρησιακοί δείκτες. Για τους δείκτες αυτών των περιπτώσεων θα δοθούν ειδικές 
οδηγίες εφόσον προκύψει η σχετική ανάγκη.

    

  Η Αν. Προϊσταμένη της ΕΥΣΣΑ

Μαρία Κωστοπούλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

κ.α.α.
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα I: Κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ**

Στόχος πολιτικής Ειδικός Στόχος Εκροές Αποτελέσματα
(i) Ανάπτυξη και ενίσχυση των 
ικανοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας και αξιοποίηση 
των προηγμένων τεχνολογιών

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

RCO02 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις*

RCO03 - Επιχειρήσεις με υποστήριξη χρηματοδοτικών 
μέσων*

RCO04 - Επιχειρήσεις χωρίς χρηματοδοτική υποστήριξη*

RCO05 - Υποστηριζόμενες νέες επιχειρήσεις*

RCO06 - Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες 
ερευνητικές εγκαταστάσεις 
RCO07 - Ερευνητικά ιδρύματα που συμμετέχουν σε κοινά 
ερευνητικά έργα
RCO08 - Ονομαστική αξία εξοπλισμού έρευνας και 
καινοτομίας
RCO10 - Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικά 
ιδρύματα
RCO96 – Διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία σε 
έργα της ΕΕ

RCR01 - Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες* 
RCR102 - Ερευνητικές θέσεις εργασίας που 
δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες*

RCR02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά μέσα)*

RCR03 –Μικρού και μεσαιου μεγέθους επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή 
διαδικασιών*

RCR04 - ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή 
οργάνωσης*

RCR05 - ΜΜΕ που καινοτομούν σε ενδοεπιχειρησιακό 
επίπεδο*

RCR06 - Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας *
RCR07 - Αιτήσεις για εμπορικά σήματα και για σχέδια* 
RCR08 - Δημοσιεύσεις από υποστηριζόμενα έργα

 (ii) Αξιοποίηση των οφελειών της 
ψηφιοποίησης για τους πολίτες, 
τις επιχειρήσεις, τους 
ερευνητικούς οργανισμούς και τις 
δημόσιες αρχές

RCO13 – Αξία Ψηφιακών υπηρεσίων, προϊόντων και διαδικασιών 
που αναπτύσσονται για επιχειρήσεις*
RCO14 - Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την 
ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών*

RCR11 - Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων 
ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών*

RCR12 - Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων ψηφιακών 
υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύσσονται 
από επιχειρήσεις*

RCR13 - Επιχειρήσεις υψηλής ψηφιακής έντασης*

1. Μια πιο 
ανταγωνιστική και 
εξυπνότερη Ευρώπη 
μέσω της 
προώθησης του 
καινοτόμου και 
έξυπνου 
οικονομικού 
μετασχηματισμού 
και της 
περιφερειακής 
ψηφιακής 
συνδεσιμότητας

(iii) Ενίσχυση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 
και δημιουργία θέσεων εργασίας 
στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω 

RCO15 - Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη 
επιχειρήσεων*

RCO103 - Επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης που υποστηρίζονται*

RCR17 - Νέες επιχειρήσεις που επιβιώνουν στην αγορά*

RCR18 - ΜΜΕ που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου 
μετά τη δημιουργία του εκκολαπτηρίου*

RCR19 - Επιχειρήσεις με υψηλότερο κύκλο εργασιών*

RCR25 – Επιχειρήσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία ανά 
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παραγωγικών επενδύσεων εργαζόμενο *

(iv) Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 
έξυπνη εξειδίκευση, τη 
βιομηχανική μετάβαση και την 
επιχειρηματικότητα

RCO16 Συμμετοχή θεσμικών ενδιαφερομένων μερών στη 
διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης
RCO101 - ΜΜΕ που επενδύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 
έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την 
επιχειρηματικότητα*

RCR97 - Περίοδοι μαθητείας που υποστηρίζονται σε ΜΜΕ
RCR98 - Προσωπικό ΜΜΕ που ολοκληρώνει την κατάρτιση 
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην έξυπνη εξειδίκευση, τη 
βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα (ανά 
είδος δεξιοτήτων: τεχνικές, διαχειριστικές, επιχειρηματικές, 
πράσινες, άλλες)*

(v) Ενίσχυση της ψηφιακής 
συνδεσιμότητας

RCO41 - Επιπλέον κατοικίες με πρόσβαση σε ευρυζωνικές 
υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας
RCO42 - Επιπλέον επιχειρήσεις με πρόσβαση σε ευρυζωνικές 
υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας

RCR53 -Κατοικίες με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες 
δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας
RCR54 - Επιχειρήσεις με συνδρομές σε ευρυζωνικές 
υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας

(i) Πρόώθηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και μείωση των 
εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου 

RCO18 – Κατοικίες με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση
RCO19 - Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση
RCO20 - Δίκτυο αγωγών τηλεθέρμανσης και ψύξης που 
κατασκευάστηκε ή βελτιώθηκε πρόσφατα
RCO104 – Αριθμός μονάδων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης
RCO123 – Κατοικίες που ωφελήθηκαν από λέβητες και 
συστήματα θέρμανσης που λειτουργούν με φυσικό αέριο 
αντικαθιστώντας εγκαταστάσεις που βασίζονται σε στερεά 
ορυκτά καύσιμα

RCR26 – Ετήσια πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας (εκ της 
οποίας: κατοικιών, δημόσιων κτιρίων, επιχειρήσεων, άλλων)
RCR29 - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου*

RCR105 - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου από από λέβητες και συστήματα 
θέρμανσης πουαντικαθιστούν τα στερεά ορυκτά 
καύσιμα με αέριο

(ii) Προώθηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σύμφωνα με την 
οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ΕΕ) 2018/2001 [1], 
συμπεριλαμβανομένων των 
κριτηρίων βιωσιμότητας που 
ορίζονται σε αυτήν·

RCO22 - Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική) *
RCO97 - Κοινότητες που υποστηρίζονται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας*

RCR31 - Συνολική παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική) *

RCR32 – Πρόσθετη επιχειρησιακή ικανότητα 
απόεγκατεστημένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας* 

2. Μια πιο πράσινη, με 
χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του 
άνθρακα,σε μετάβαση 
προς μια καθαρή 
οικονομία μηδενικού 
άνθρακα και 
ανθεκτική Ευρώπη, 
μέσω της προώθησης 
της καθαρής και 
δίκαιης ενεργειακής 
μετάβασης, των 
πράσινων και 
γαλάζιων επενδύσεων, 
της κυκλικής 
οικονομίας, της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και 
της πρόληψης και 
διαχείρισης των 
κινδύνων, και της 

(iii) Ανάπτυξη έξυπνων 
ενεργειακών συστημάτων, 
δικτύων και αποθήκευσης εκτός 
ΔΕΔ-Ε·

RCO23 - Συστήματα ψηφιακής διαχείρισης για έξυπνα ενεργειακά 
συστήματα
RCO105 – Λύσεις για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας
RCO124 – Γραμμές δικτύου μεταφοράς και διανομής αερίου 
που κατασκευάστηκαν ή βελτιώθηκαν

RCR33 - Χρήστες συνδεδεμένοι σε έξυπνα ενεργειακά 
συστήματα
RCR34 - Ανάπτυξη έργων για έξυπνα ενεργειακά συστήματα
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(iv) Προώθηση της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή, και της 
ανθεκτικότητας στην πρόληψη 
κινδύνων καταστροφών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
προσεγγίσεις που βασίζονται στο 
οικοσύστημα

RCO24 – Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα 
παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας, προειδοποίησης 
και ανταπόκρισης ενάντια στις φυσικές καταστροφές*
RCO122- Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα 
παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας, 
προειδοποίησης και ανταπόκρισης κατά των φυσικών 
κινδύνων που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και 
κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες
RCO25 - Νέες κατασκευές ή ενίσχυση έργων σε ακτές, όχθες 
ποταμών και λιμνών για αντιπλημμυρική προστασία
RCO106 – Νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα προστασίας κατά 
των καταλισθήσεων
RCO26 - Πράσινες υποδομές που κατασκευάστηκαν ή 
αναβαθμίστηκαν για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή*
RCO27 - Εθνικές/ υποεθνικέςστρατηγικές για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή*
RCO28 - Περιοχές που καλύπτονται από μέτρα προστασίας κατά 
των πυρκαγιών
RCO121 –Περιοχές που καλύπτονται από μέτρα προστασίας κατά 
των φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική 
(άλλες από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές)

RCR35 - Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά 
μέτρα
RCR36 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα 
πυροπροστασίας
RCR37 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας 
κατά των φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την 
κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και των 
πυρκαγιών) 
RCR96 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας 
κατά φυσικών κινδύνων που δεν συνδέονται με την 
κλιματική αλλαγή και κινδύνων που συνδέονται με τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες*

(v) Προώθηση της πρόσβασης στο 
νερό και της βιώσιμης διαχείρισης 
των υδάτων

RCO30 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων αγωγών για συστημάτων 
διανομής δημόσιας παροχής νερού
RCO31 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων αγωγών στο δημόσιο 
σύστημα συλλογής ακαθάρτων 
RCO32 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων

RCR41 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένη δημόσια 
παροχή νερού 
RCR42 - Πληθυσμός συνδεδεμένος τουλάχιστον σε 
δευτερεύον δημόσιο σύστημα επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων
RCR43 - Απώλειες νερού στα συστήματα διανομής δημόσιας 
παροχής νερού

(vi) Προώθηση της μετάβασης σε 
μια κυκλική και αποδοτική ως 
προς τους πόρους οικονομία

RCO34 - Πρόσθετη ικανότητα για την ανακύκλωση των 
αποβλήτων
RCO107 – Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για χωριστή συλλογή 
αποβλήτων
RCO119 –Απόβλητα που προετοιμάζονται για επανάχρηση

RCR103 – Απόβλητα που συλλέγονται χωριστά
RCR47 - Ανακυκλωμένα απόβλητα
RCR48 - Απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες 

βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας

(vii) Ενίσχυση της προστασίας και 
της διατήρησης της φύσης, της 
βιοποικιλότητας και των 
πράσινων υποδομών, 

RCO36 - Πράσινες υποδομές που υποστηρίζονται για άλλους 
λόγους από αυτόν της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
RCO37 - Επιφάνεια τόπων Natura 2000 που καλύπτονται από 
μέτρα προστασίας και αποκατάστασης 

RCR50 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για την 
ποιότητα του αέρα*

RCR95 - Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή 
βελτιωμένες πράσινες υποδομές *
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περιλαμβάνοντας και τις αστικές 
περιοχές, και της μείωσης όλων 
των μορφών ρύπανσης

RCO38 - Επιφάνεια αποκαταστημένου εδάφους που 
υποστηρίζεται
RCO39 – Περιοχές που καλύπτονται από εγκατεστημένα 
συστήματα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

RCR52 - Αποκαταστημένα εδάφη που χρησιμοποιούνται για 
χώρους πρασίνου, κοινωνική στέγαση, οικονομικές ή άλλες 
χρήσεις

(viii) Προώθηση της βιώσιμης 
πολυτροπικής αστικής 
κινητικότητας, στο πλαίσιο της 
μετάβασης σε μια καθαρή 
οικονομία μηδενικών εκπομπών 
άνθρακα

RCO55 - Μήκος νέων γραμμών τραμ και μετρό 
RCO56 - Μήκος γραμμών τραμ και μετρό - ανακατασκευασμένων/ 
εκσυγχρονισμένων
RCO57 – Ικανότητα φιλικού προς το περιβάλλον τροχαίου υλικού 
συλλογικών δημόσιων συγκοινωνιών
RCO58 - Ειδικές υποδομές για ποδηλασία που υποστηρίζονται
RCO59 - Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (σημεία 
ανεφοδιασμού/ επαναφόρτισης)*
RCO60 - Πόλεις και κωμοπόλεις με νέα ή εκσυγχρονισμένα 
ψηφιοποιημένα συστήματα αστικών συγκοινωνιών

RCR62 – Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων 
δημόσιων συγκοινωνιών 
RCR63 – Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων 
γραμμών τραμ και μετρό
RCR64 – Ετήσιοι χρήστες των ειδικών υποδομών για 
ποδηλασία

(i) Ανάπτυξη βιώσιμου, 
ανθεκτικού στην κλιματική 
αλλαγή,έξυπνου, ασφαλούς και 
διατροπικού ΔΕΔ-Μ

RCO43 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών - ΔΕΔ-Μ
RCO45 - Μήκος οδών που ανακατασκευάστηκαν ή 
εκσυγχρονίστηκαν- ΔΕΔ-Μ
RCO108 – Μήκος οδών με νέα ή εκσυγχρονισμένα συστήματα 
διαχείρισης της κυκλοφορίας - ΔΕΔ-Μ
RCO47 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών 
γραμμών - ΔΕΔ-Μ
RCO49 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών που 
ανακατασκευάστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν - ΔΕΔ-Μ
RCO51 - Μήκος νέων, αναβαθμισμένων ή εκσυγχρονισμένων 
εσωτερικών πλωτών οδών - ΔΕΔ-Μ
RCO109 - Μήκος εξοπλισμένων σηδηροδρόμων σε λειτουργία με 
το Ευρωπαϊκό Σύστημα ∆ιαχείρισης της Σιδηροδρομικής 
Κυκλοφορίας - ΔΕΔ-Μ

3. Μια πιο 
διασυνδεδεμένη 
Ευρώπη μέσω της 
ενίσχυσης της 
κινητικότητας 

(ii) Ανάπτυξη και ενίσχυση της 
βιώσιμης, ανθεκτικής στην 
κλιματική αλλαγή, έξυπνης και 
διατροπικής εθνικής, 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
βελτιωμένης πρόσβασης στο ΔΕΔ-
Μ και της διασυνοριακής 
κινητικότητας

RCO44 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών – εκτός ΔΕΔ-Μ
RCO46 - Μήκος οδών που ανακατασκευάστηκαν ή 
εκσυγχρονίστηκαν – εκτός ΔΕΔ-Μ
RCO110 – Μήκος οδών με νέα ή εκσυγχρονισμένα συστήματα 
διαχείρισης της κυκλοφορίας – εκτός ΔΕΔ-Μ
RCO48 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών 
γραμμών – εκτός ΔΕΔ-Μ
RCO50 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών που 
ανακατασκευάστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν - εκτός ΔΕΔ-Μ
RCO111 - Μήκος εξοπλισμένων σιδηροδρόμων σε λειτουργία με το 

RCR55 – Ετήσιοι χρήστες νέων οδών και οδών που 
ανακτασκευάστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν
RCR56 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση 
των οδικών υποδομών
RCR101 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση 
των σιδηροδρομικών υποδομών
RCR58 – Ετήσιοι χρήστες νέων, αναβαθμισμένων, 
ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων σιδηροδρόμων 
RCR59 - Σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές
RCR60 - Εμπορευματικές μεταφορές σε εσωτερικές πλωτές 
οδούς
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Ευρωπαϊκό Σύστημα ∆ιαχείρισης της Σιδηροδρομικής 
Κυκλοφορίας – εκτός ΔΕΔ-Μ
RCO52 - Μήκος νέων, αναβαθμισμένων ή εκσυγχρονισμένων 
εσωτερικών πλωτών οδών εκτός ΔΕΔ-Μ
RCO53 – Νέοι ή εκσυγχρονισμένοι σιδηροδρομικοί σταθμοί και 
στάσεις *
RCO54 – Νέες ή εκσυγχρονισμένες διατροπικές συνδέσεις *

(i) Ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας και των 
χωρίς αποκλεισμούς αγορών 
εργασίας και της πρόσβασης σε 
ποιοτική απασχόληση μέσω της 
ανάπτυξης κοινωνικών υποδομών 
και της προώθησης της 
κοινωνικής οικονομίας

RCO61 - Επιφάνεια νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
για υπηρεσίες απασχόλησης 

RCR65 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων 
υπηρεσιών απασχόλησης

(ii) Βελτίωση της ισότιμης 
πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς 
σε ποιοτικές υπηρεσίες στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη 
διά βίου μάθηση μέσω της 
ανάπτυξης προσβάσιμων 
υποδομών, μεταξύ άλλων με την 
προώθηση της ανθεκτικότητας 
για εξ αποστάσεως και on-line 
εκπαίδευση και κατάρτιση

RCO66 - Χωρητικότητα τάξεων των νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας 
RCO67 - Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων εκπαίδευσης

RCR70 – Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας
RCR71 – Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων εκπαίδευσης

(iii) Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, των χαμηλού 
εισοδήματος νοικοκυριών και των 
μειονεκτουσών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω 
ολοκληρωμένων δράσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
στέγασης και των κοινωνικών 
υπηρεσιών

RCO65 - Χωρητικότητα νέας ή εκσυγχρονισμένης κοινωνικής 
στέγασης *
RCO113 – Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο 
των ολοκληρωμένων δράσεων της κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, των 
χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριών και των μειονεκτουσών 
ομάδων*

RCR67 – Ετήσιοι χρήστες νέας ή εκσυγχρονισμένης 
κοινωνικής στέγασης

4. Μια πιο κοινωνική, 
και χωρίς 
αποκλεισμούς 
Ευρώπη μέσω της 
υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων

(iii) bis Προώθηση της RCO63 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων RCR66 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων 
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κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
των υπηκόων τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταναστών μέσω 
ολοκληρωμένων δράσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
στέγασης και των κοινωνικών 
υπηρεσιών

εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής

(iv) Εξασφάλιση ίσης πρόσβασης 
στην υγειονομική περίθαλψη και 
προώθηση της ανθεκτικότητας 
των συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, και 
προώθηση της μετάβασης από τη 
θεσμική στην οικογενειακή και 
κοινοτική περίθαλψη

RCO69 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης
RCO70 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων κοινωνικής φροντίδας (εκτός της στέγασης)

RCR72 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων 
υπηρεσίων ηλεκτρονικής υγειονομικής περίθαλψης 
RCR73 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης
RCR74 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων κοινωνικής φροντίδας

(v) Ενίσχυση του ρόλου του 
πολιτισμού και του βιώσιμου 
τουρισμού στην οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη 
και την κοινωνική καινοτομία

RCO77 – Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που 
υποστηρίζονται*

RCR77 – Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων 
που υποστηρίζονται*

(i) Προώθηση της ολοκληρωμένης 
και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικής, οικονομικής και 
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του 
πολιτισμού, της φυσικής 
κληρονομιάς, του βιώσιμου 
τουρισμού και της ασφάλειας στις 
αστικές περιοχές

5. Μια Ευρώπη πιο 
κοντά στους πολίτες 
της μέσω της 
προώθησης της 
βιώσιμης και 
ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης όλων των 
εδαφικών τύπων και 
των τοπικών 
πρωτοβουλιών

(ii) Προώθηση της 
ολοκληρωμένης και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 
τοπικής ανάπτυξης, του 
πολιτισμού, της φυσικής 
κληρονομιάς, του βιώσιμου 
τουρισμού και της ασφάλειας σε 

RCO74 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο των 
στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης*
RCO75 - Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης που 
υποστηρίζονται*
RCO76 - Έργα ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 
RCO80 - Στρατηγικές με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
που υποστηρίζονται*
RCO112 – Ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην 
προετοιμασία και υλοποίηση των στρατηγικών ολοκληρωµένης 
χωρικής ανάπτυξης
RCO (114) – Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές*
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περιοχές εκτός των αστικών 
περιοχών

- Οι δείκτες ΕΤΠΑ/ΤΣ παρουσιάζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του σχεδίου Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ, 25/02/2021.
- Οι κοινοί δείκτες ΕΤΠΑ/ΤΣ έχουν λάβει τους κωδικούς RCO (REGIO Common Output Indicator) για τους κοινούς δείκτες εκροών και RCR (REGIO Common Result Indicator) για 
τους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων.
- Η ανάλυση σε υποκατηγορίες, σε όποιους δείκτες αναφέρεται κατηγοριοποίηση σε παρένθεση (π.χ. RCO01), θα γίνεται κατά τη διαβίβαση των στοιχείων στην Επιτροπή και δεν 
απαιτείται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των Προγραμμάτων.
- Πρόκειται για ανεπίσημη μετάφραση των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεμάτων.
-Για τους δείκτες που έχουν σημανθεί με έντονη γραφή η Ε.Ε. δεν έχει ακόμα διαμορφώσει σχέδιο Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ)
** Για λόγους παρουσίασης οι κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων έχουν ομαδοποιηθεί , αλλά όχι εξαντλητικά, ανα ειδικό στόχο μέσα σε κάθε ΣΠ. Συγκεκριμένα, στον ΣΠ 5 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κοινοί δείκτες που περιλαμβάνονται στους ΣΠ 1-4, εφόσον κριθούν κατάλληλοι σε σχέση με τη φύση των πράξεων.
Επιπρόσθετα με αστερίσκο (*) επισημαίνονται οι δείκτες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους Στόχους Πολιτικής.

Συμπληρωματικοί κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για τα Προγράμματα Interreg
Εκροές Αποτελέσματα

RCO81 – Συμμετοχές σε κοινές διασυνοριακές δράσεις
RCO115 - Δημόσιες διασυνοριακές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από κοινού
RCO82 – Συμμετοχές σε κοινές δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων, των ίσων 
ευκαιριών και της κοινωνικής ένταξης
RCO83 - Στρατηγικές και σχέδια δράσης που αναπτύσσονται από κοινού
RCO84 - Κοινές πιλοτικές δράσεις που αναπτύσονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο έργων
RCO116 – Κοινές λύσεις που αναπτύχθηκαν
RCO85 - Συμμετοχές σε κοινά συστήματα κατάρτισης
RCO117 – Λύσεις σε νομικά ή διοικητικά διασυνοριακά εμπόδια που εντοπίστηκαν
RCO86 - Κοινές διοικητικές ή νομικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί
RCO87 - Οργανισμοί που συνεργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο
RCO118 - Οργανισμοί που συνεργάζονται για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών
RCO90 - Διασυνοριακά έργα για δίκτυα καινοτομίας
RCO119 – Έργα που στηρίζουν τη διασυνοριακή συνεργασία για την ανάπτυξη διασυνδέσεων 
μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών

RCR79 - Κοινές στρατηγικές καισχέδια δράσης που υιοθετούνται από 
οργανισμούς
RCR104 – Λύσεις που δόθηκαν ή αναβαθμίστηκαν από οργανισμούς
RCR81 - Ολοκλήρωση κοινών προγραμμάτων κατάρτισης
RCR82 - Νομικά ή διοικητικά διασυνοριακά εμπόδια που αμβλύνθηκαν 
ή επιλύθηκαν
RCR83 - Άτομα που καλύπτονται από κοινές διοικητικές ή νομικές 
συμφωνίες που έχουν υπογραφεί
RCR84 - Οργανισμοί που συνεργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο 
μετά την ολοκλήρωση του έργου
RCR85 - Συμμετοχές σε κοινές δράσεις μετά την ολοκλήρωση του 
έργου

- Δείκτες ΕΤΠΑ για τα Προγράμματα Interreg σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του σχεδίου Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ, 25/02/2021
- Πρόκειται για ανεπίσημη μετάφραση των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων.
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Παράρτημα II: Κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για το ΤΔΜ

Εκροές Αποτελέσματα
RCO01 - Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, 
μεσαίες, μεγάλες)
RCO02 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις
RCO03 - Επιχειρήσεις με υποστήριξη χρηματοδοτικών μέσων
RCO04 - Επιχειρήσεις χωρίς χρηματοδοτική υποστήριξη
RCO05 - Υποστηριζόμενες νέες επιχειρήσεις
RCO07 - Ερευνητικά ιδρύματα που συμμετέχουν σε κοινά ερευνητικά έργα
RCO10 - Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 
RCO120 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται για την επίτευξη της μείωσης 
των αερίων του θερμοκηπίου από δραστηριότητες που καταγράφονται 
στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2003/87/ΕΕ

RCO13 - Αξία ψηφιακών υπηρεσίων, ι προϊόντων και διαδικασιών που 
αναπτύσσονται για επιχειρήσεις

RCO15 - Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη επιχειρήσεων

RCO101 - ΜΜΕ που επενδύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη 
εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα
 

RCO18 – Κατοικίες με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση
RCO19 - Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση
RCO20 - Δίκτυο αγωγών τηλεθέρμανσης και ψύξης που κατασκευάστηκε ή 
βελτιώθηκε πρόσφατα
RCO104 – Αριθμός μονάδων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης

RCR01 - Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες
RCR102 - Ερευνητικές θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες
RCR02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)
RCR03 – Μικρού και μεσαιου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες 
προϊόντων ή διαδικασιών)
RCR04 - ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή οργάνωσης
RCR05 - ΜΜΕ που καινοτομούν σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο
RCR06 - Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 RCR29a- Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από δραστηριότητες που 
καταγράφονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2003/87/ΕΕ στις υποστηριζόμενες 
επιχειρήσεις

RCR11 - Χρήστες νέων ή αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και 
διαδικασιώνRCR12 - Χρήστες νέων ή αναβαθμισμένων ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών που αναπτύσσονται από επιχειρήσεις

RCR17 – Νέες επιχειρήσεις που επιβιώνουν στην αγορά
RCR18 - ΜΜΕ που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου μετά τη δημιουργία του 
εκκολαπτηρίου

RCR97 - Περίοδοι μαθητείας που υποστηρίζονται σε ΜΜΕ
RCR98 - Προσωπικό ΜΜΕ που ολοκληρώνει την κατάρτιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην 
έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα (ανά είδος 
δεξιοτήτων: τεχνικές, διαχειριστικές, επιχειρηματικές, πράσινες, άλλες)

RCR26 - Ετήσια τελική κατανάλωση ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικιών, δημόσιων κτιρίων, 
επιχειρήσεων, άλλων)
RCR29 - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
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RCO22 - Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
(εκ τη οποίας: ηλεκτρική, θερμική)

RCO34 - Πρόσθετη ικανότητα για την ανακύκλωση των αποβλήτων
RCO107 – Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για χωριστή συλλογή αποβλήτων
RCO119 –Απόβλητα που προετοιμάζονται για επανάχρηση

RCO55 - Μήκος νέων γραμμών τραμ και μετρό 
RCO56 - Μήκος γραμμών τραμ και μετρό - ανακατασκευασμένων/ 
εκσυγχρονισμένων
RCO57 – Ικανότητα φιλικού προς το περιβάλλον τροχαίου υλικού συλλογικών 
δημόσιων συγκοινωνιών
 RCO58 - Ειδικές υποδομές για ποδηλασία που υποστηρίζονται
RCO60 - Πόλεις και κωμοπόλεις με νέα ή εκσυγχρονισμένα ψηφιοποιημένα 
συστήματα αστικών συγκοινωνιών

RCO36 - Πράσινες υποδομές που υποστηρίζονται για άλλους λόγους από αυτόν 
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
RCO38 - Επιφάνεια αποκαταστημένου εδάφους που υποστηρίζεται
RCO39 – Περιοχές που καλύπτονται από συστήματα παρακολούθησης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης

RCO61 - Επιφάνεια νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων για υπηρεσίες 
απασχόλησης
RCO66 - Χωρητικότητα τάξεων των νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
παιδικής φροντίδας 
RCO67 - Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
εκπαίδευσης

RCO113 – Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων δράσεων της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, των χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριών και 
των μειονεκτουσών ομάδων*

RCO69 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής 
περίθαλψης

RCR31 - Συνολική παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, 
θερμική)
RCR32 – Πρόσθετη παραγωγική εγκατεστημένη ισχύ για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

RCR47 - Ανακυκλωμένα απόβλητα
RCR48 - Ανακυκλωμένα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες

RCR62 – Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων δημόσιων συγκοινωνιών 
RCR63 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και μετρό
RCR64 - Ετήσιοι χρήστες των ειδικών υποδομών για ποδηλασία

RCR50 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για την ποιότητα του αέρα*
RCR52 - Αποκαταστημένα εδάφη που χρησιμοποιούνται για χώρους πρασίνου, κοινωνική 
στέγαση , οικονομικές ή άλλες χρήσεις

RCR65 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών απασχόλησης

RCR70 – Ετήσιοi χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας
RCR71 - Ετήσιοi χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων εκπαίδευσης

RCR72 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων υπηρεσίων ηλεκτρονικής υγειονομικής 
περίθαλψης 
RCR73 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής 
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RCO70 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής 
φροντίδας (εκτός της στέγασης)

περίθαλψης

RCR74 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής φροντίδας

για συμμετέχοντες: ** για συμμετέχοντες: **
ΕΕCR01 - Συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους
ΕΕCR02 - Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους
ΕΕCR03 - Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους
ΕΕCR04 - Συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων, 
αμέσως μετά την αποχώρησή τους από την εργασία

EECO01 - Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων*
EECO02 - Μακροχρόνια άνεργοι*
EECO03 - Οικονομικά μη ενεργά άτομα*
EECO04 - Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων*
EECO05 - Αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών*
EECO06 (νέος) – Νέοι ηλικίας 18-29 ετών *
ΕΕCO07 (νέος) – Αριθμός συμμετεχόντων άνω των 55 ετών*
ΕΕCO08 - Απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και κατώτερη 
(ISCED 0-2)*
ΕΕCO09 - Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)*
ΕΕCO10 - Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8)*
ΕΕCO11 – Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων*

- Πρόκειται για ανεπίσημη μετάφραση των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεμάτων.
- Οι δείκτες ΤΔΜ παρουσιάζονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του σχεδίου Καν. ΤΔΜ, 25/02/2021.
-Για λόγους παρουσίασης, οι δείκτες ομαδοποιούνται για να παρέχουν ευκολότερη αντιστοίχιση με τους δείκτες που περιλαμβάνονται στους κατά περίπτωση κανονισμούς των 
Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής.
- RCO (REGIO Common Output Indicator) για τους κοινούς δείκτες εκροών και RCR (REGIO Common Result Indicator) για τους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων.
- Η ανάλυση σε υποκατηγορίες, σε όποιους δείκτες αναφέρεται κατηγοριοποίηση σε παρένθεση (π.χ. RCO01), θα γίνεται κατά τη διαβίβαση των στοιχείων στην Ε.Ε. και δεν 
απαιτείται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των Προγραμμάτων.
- Τα στοιχεία που διαβιβάζονται για τους δείκτες που έχουν σημειωθεί με αστερίσκο (*) αποτελούν προσωπικά στοιχεία σύμφωνα με το Άρθρο 4(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
-Για τους δείκτες που έχουν σημανθεί με έντονη γραφή η Ε.Ε. δεν έχει ακόμα διαμορφώσει σχέδιο Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ).
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Παράρτημα III: Κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ+

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι σχεδίου Καν. ΕΚΤ+

Κοινοί δείκτες για τη γενική στήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης 

1α) Κοινοί Δείκτες Εκροών για Συμμετέχοντες7,8

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων*
Μακροχρόνια άνεργοι *
Οικονομικά μη ενεργά άτομα*
Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων*
Aριθμός παιδιών κάτω των 18 ετών *
Nέοι ηλικίας 18-29 ετών*
Αριθμός συμμετεχόντων 55 ετών και άνω*
Απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και κατώτερη (ISCED 0-2) *
Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)*
Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)*
Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων9

1β) Λοιποί κοινοί δείκτες εκροών10

Συμμετέχοντες με αναπηρία **
Υπήκοοι τρίτων χωρών *
Συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης *
Μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) **
Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση *
Συμμετέχοντες από αγροτικές περιοχές *11

2) Κοινοί δείκτες εκροών για φορείς10
Aριθμός των δημόσιων διοικήσεων ή των δημόσιων υπηρεσιών που υποστηρίζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
Aριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων)
3) Κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες10,8

Συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους *
Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους *
Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους *
Συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων, αμέσως μετά την 
αποχώρησή τους από την εργασία *
4) Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες10,8

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 
εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους *
Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους *

- Πρόκειται για ανεπίσημη μετάφραση των κοινών δεικτών του Παραρτήματος Ι

7 Αυτοί οι δείκτες δεν εφαρμόζονται στο πλαίσιο του ΕΣ(x) του άρθρου 4(1) του Καν. ΕΚΤ+, εκτός από τον «Αριθμό παιδιών κάτω των 18 ετών», 

«Νέοι ηλικίας 18-29 ετών», «Αριθμός συμμετεχόντων 55 ετών και άνω» και «Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων».

8 Όταν τα δεδομένα αυτών των δεικτών συλλέγονται από διοικητικές πηγές, τα Κ-Μ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εθνικούς ορισμούς 

και όχι υποχρεωτικά τους κοινά συμφωνημένους ορισμούς.

9 Υπολογίζεται αυτόματα στη βάση των κοινών δεικτών εκροών που αφορούν το εργασιακό καθεστώς, εκτός από τις παρεμβάσεις του ΕΣ (x) του 

άρθρου 4(1), για τις οποίες ο αριθμός του πρέπει να καταχωρείται.

10 Μπορούν να εφαρμόζονται εθνικοί ορισμοί για αυτούς τους δείκτες, εκτός από τους «υπήκοοι τρίτων χωρών» και «συμμετέχοντες από αγροτικές 

περιοχές».

11 Οι δείκτες αυτοί δεν εφαρμόζονται στο πλαίσιο του ΕΣ(x) του άρθρου 4(1) του Καν. ΕΚΤ+.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ σχεδίου Καν. ΕΚΤ+

Κοινοί δείκτες για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ+ που έχουν στόχο την κοινωνική ένταξη των απόρων στο 
πλαίσιο του ΕΣ(x) του Αρθρ.4(1) , και σύμφωνα με την πρώτη υποπαράγραφο του Αρθρ.7(4) του Καν. 

ΕΚΤ+ 
1α) Κοινοί Δείκτες Εκροών για Συμμετέχοντες12

Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων
Aριθμός παιδιών κάτω των 18 ετών *
Nέοι ηλικίας 18-29 ετών*
Αριθμός συμμετεχόντων 65 ετών και άνω*
1β) Λοιποί κοινοί δείκτες εκροών 
Συμμετέχοντες με αναπηρία **
Υπήκοοι τρίτων χωρών *
Συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) **
Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση *

- Πρόκειται για ανεπίσημη μετάφραση των κοινών δεικτών του Παραρτήματος ΙΙ

Τα δεδομένα δεικτών στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ που έχουν έναν αστερίσκο (*) είναι προσωπικά 

δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του Καν.(ΕΕ) 2016/679. Τα δεδομένα δεικτών που έχουν 

δύο αστερίσκους είναι ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 

άρθρο 9 του Καν.(ΕΕ) 2016/679.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ σχεδίου Καν. ΕΚΤ+
Κοινοί δείκτες για τη στήριξη από το ΕΚΤ+ με σκοπό την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης 

(1) Δείκτες Εκροών
(a) Συνολική χρηματική αξία των τροφίμων και αγαθών που διανέμονται
(i) Συνολική αξία της βοήθειας σε τρόφιμα13

      (ib) Συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για τους αστέγους
      (ic) Συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για άλλες ομάδες-στόχους
(ii) Συνολική αξία των αγαθών που διανέμονται14

      (iia) Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για παιδιά
      (iib) Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για τους αστέγους
      (iic) Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για άλλες ομάδες-στόχους
(b) Συνολική ποσότητα βοήθειας σε τρόφιμα που διανέμονται (σε τόνους)13
Εκ της οποίας:15

 Ποσοστό τροφίμων, των οποίων μόνο η μεταφορά, η διανομή και η αποθήκευση καλύφθηκε από το 
πρόγραμμα (σε %)
 Ποσοστό των προϊόντων τροφίμων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ+ επί του συνολικού 
όγκου των τροφίμων που διανέμονται σε δικαιούχους (σε %)

(2) Δείκτες Αποτελεσμάτων15

Αριθμός των τελικών αποδεκτών βοήθειας σε τρόφιμα
Αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών
Αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών
Aριθμός γυναικών
Αριθμός τελικών αποδεκτών 65 ετών και άνω

12 Οι τιμές μπορεί να καθοριστούν με βάση τεκμηριωμένες εκτιμήσεις από τους δικαιούχους.

13 Αυτοί οι δείκτες δεν εφαρμόζονται στη βοήθεια σε τρόφιμα που παρέχονται έμμεσα από ηλεκτρονικές κάρτες ή vouchers

14 Αυτοί οι δείκτες δεν εφαρμόζονται στη βοήθεια σε αγαθά που παρέχονται έμμεσα από ηλεκτρονικές κάρτες ή vouchers

15 Οι τιμές μπορεί να καθοριστούν με βάση τεκμηριωμένες εκτιμήσεις από τους δικαιούχους
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Αριθμός τελικών αποδεκτών με αναπηρία 16

Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών16
Αριθμός τελικών αποδεκτών με αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)16
Αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών που που έχουν αποκλειστεί από τη 
στέγαση16
Αριθμός των τελικών αποδεκτών υλικής βοήθειας
 Αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών
Αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών
Αριθμός γυναικών
Αριθμός τελικών αποδεκτών 65 ετών και άνω
Αριθμός τελικών αποδεκτών με αναπηρία16
Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών16
Αριθμός τελικών αποδεκτών με αλλοδαπή προέλευση και μειονοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)16
Αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών που που έχουν αποκλειστεί από τη 
στέγαση16
Αριθμός των τελικών αποδεκτών που ωφελούνται από ηλεκτρονικές vouchers/κάρτες
 Αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών
Αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών
Αριθμός τελικών αποδεκτών 65 ετών και άνω
Αριθμός γυναικών
Αριθμός τελικών αποδεκτών με αναπηρία16
Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών16
Αριθμός τελικών αποδεκτών με αλλοδαπή προέλευση και μειονοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)16
Αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών που που έχουν αποκλειστεί από τη 
στέγαση16

- Πρόκειται για ανεπίσημη μετάφραση των κοινών δεικτών του Παραρτήματος ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV σχεδίου Καν. ΕΚΤ+
Δείκτες για το Σκέλος Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας

1. Αριθμός δραστηριοτήτων ανάλυσης
2. Αριθμός δραστηριοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών και αμοιβαίας μάθησης
3. Αριθμός κοινωνικών πειραματισμών
4. Αριθμός δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και δικτύωσης
5. Αριθμός τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας στο πλαίσιο στοχοθετημένων προγραμμάτων 
κινητικότητας

- Πρόκειται για ανεπίσημη μετάφραση των κοινών δεικτών του Παραρτήματος ΙΙΙ

16 Για αυτούς τους δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εθνικοί ορισμοί.
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Παράρτημα IV: Δείκτες επιδόσεων του ΕΤΠΑ/ΤΣ προς χρήση από την Ε.Ε.

Στόχος πολιτικής Ειδικός στόχος Εκροές Αποτελέσματα
i) Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων 
τεχνολογιών

CCO 01 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται για να 
καινοτομούν
CCO 02 - Ερευνητές που εργάζονται σε 
υποστηριζόμενες ερευνητικές εγκαταστάσεις

CCR 01* – Μικρού και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες 
σε προϊόντα, διαδικασίες, μάρκετινγκ ή θέματα 
οργάνωσης 

ii) Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, τους 
ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές

CCO 03 - Επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί 
που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών 
προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών

CCR 02 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή 
αναβαθμισμένων ψηφιακών προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαδικασιών

ii) Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων 
εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών 
επενδύσεων

CCO 04 - ΜΜΕ που υποστηρίζονται για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας

CCR 03 - Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν 
στις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις

1. Μια πιο ανταγωνιστική και 
εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και 
έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού και της 
περιφερειακής ψηφιακής 
συνδεσιμότητας

iv) Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη 
βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα

CCO 05 - ΜΜΕ που επενδύουν σε δεξιότητες για 
την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση 
και την επιχειρηματικότητα

CCR 04 - Προσωπικό ΜΜΕ που ολοκλήρώνει την 
κατάρτιση σε δεξιότητες για την έξυπνη 
εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την 
επιχειρηματικότητα

v) Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας CCO 13 - Επιπλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
που καλύπτονται από ευρυζωνικά δίκτυα πολύ 
υψηλής χωρητικότητας

CCR 12 - Επιπλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες 
δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας

i) Προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωση 
των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου

CCO 06 - Επενδύσεις σε μέτρα για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης 

CCR 05 - Εξοικονόμηση ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας

ii) Προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ΕΕ) 2018/2001 [1], συμπεριλαμβανομένων 
των κριτηρίων βιωσιμότητας που ορίζονται σε αυτήν

CCO 07 - Επιπλέον ικανότητα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

CCR 06 - Eπιπλέον ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές

iii) Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, 
δικτύων και αποθήκευσης εκτός ΔΕΔ-Ε

CCO 08 - Συστήματα ψηφιακής διαχείρισης για 
έξυπνα ενεργειακά συστήματα

CCR 07 - Επιπλέον χρήστες που είναι 
συνδεδεμένοι σε έξυπνα ενεργειακά συστήματα

iv) Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, 
και της ανθεκτικότητας στην πρόληψη κινδύνων 
καταστροφών, λαμβάνοντας υπόψη τις προσεγγίσεις που 
βασίζονται στο οικοσύστημα

CCO 09 – Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα 
συστήματα παρακολούθησης καταστροφών, 
ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης

CCR 08 - Επιπλέον πληθυσμός που ωφελείται 
από μέτρα προστασίας κατά των πλημμυρών, 
των πυρκαγιών και άλλων φυσικών 
καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική 
αλλαγή

v) Προώθηση της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης 
διαχείρισης των υδάτων

CCO 10 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

CCR 09 - Επιπλέον πληθυσμός που είναι 
συνδεδεμένος τουλάχιστον σε δευτερεύον 
σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

vi) Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική κυκλική και 
αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία

CCO 11 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα 
ανακύκλωσης αποβλήτων 

CCR 10 - Επιπλέον απόβλητα που 
ανακυκλώνονται

2. Μια πιο πράσινη με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, σε μετάβαση προς μια 
καθαρή οικονομία μηδενικού 
άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη, 
μέσω της προώθησης της 
καθαρής και δίκαιης ενεργειακής 
μετάβασης, των πράσινων και 
γαλάζιων επενδύσεων, της 
κυκλικής οικονομίας, της 
προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή, και της πρόληψης και 
διαχείρισης των κινδύνων και της 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας

vii) Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της 
φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, 

CCO 12 - Επιφάνεια πράσινων υποδομών CCR 11 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα 
για την ποιότητα του αέρα
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περιλαμβάνοντας και τις αστικές περιοχές, και της 
μείωσης όλων των μορφών ρύπανσης 
viii) Προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής 
κινητικότητας, στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια καθαρή 
οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα

CCO 16 - Επέκταση και εκσυγχρονισμός γραμμών 
τραμ και μετρό

CCR 15 - Ετήσιος αριθμός χρηστών που 
εξυπηρετούνται από νέες και εκσυγχρονισμένες 
γραμμές τραμ και μετρό

i) Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική 
αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και διατροπικού ΔΕΔ-Μ

CCO 14 - Οδικό ΔΕΔ-Μ: Νέες, αναβαθμισμένες, 
ανακατασκευασμένες και εκσυγχρονισμένες οδοί 
CCO 15 - Σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ: Νέες, 
αναβαθμισμένες, ανακατασκευασμένες και 
εκσυγχρονισμένες σιδηροδρομικές γραμμές

3. Μια πιο διασυνδεδεμένη 
Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της 
κινητικότητας 

ii) Aνάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην 
κλιματική αλλαγή, έξυπνης, και διατροπικής εθνικής, 
περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης πρόσβασης στο 
ΔΕΔ-Μ και της διασυνοριακής κινητικότητας

CCO 22 – Εκτός οδικού ΔΕΔ-Μ: Νέες, 
αναβαθμισμένες, ανακατασκευασμένες και 
εκσυγχρονισμένες οδοί 
CCO 23 – Εκτός σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ: Νέες, 
αναβαθμισμένες, ανακατασκευασμένες και 
εκσυγχρονισμένες σιδηροδρομικές γραμμές

CCR 13 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται 
στη βελτίωση των οδικών υποδομών
CCR 14 - Ετήσιος αριθμός επιβατών που 
εξυπηρετούνται από βελτιωμένες 
σιδηροδρομικές μεταφορές 

i) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και των χωρίς 
αποκλεισμούς αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε 
ποιοτική απασχόληση μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών 
υποδομών και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας

CCO 17 - Επιφάνεια νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων για υπηρεσίες απασχόλησης

CCR 16 – Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή 
βελτιωμένων υπηρεσιών απασχόλησης

ii) Bελτίωση της ισότιμης πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς 
σε ποιοτικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση, την κατάρτιση 
και τη διά βίου μάθηση μέσω της ανάπτυξης 
προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την προώθηση 
της ανθεκτικότητας για εξ αποστάσεως και on-line 
εκπαίδευση και κατάρτιση

CCO 18 - Νέα ή εκσυχρονισμένη ικανότητα 
εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας και 
εκπαίδευσης

CCR 17 - Ετήσιοι χρήστες που εξυπηρετούνται 
από νέες ή εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσειςς 
παιδικής φροντίδας και εκπαίδευσης

iii) Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, των χαμηλού 
εισοδήματος νοικοκυριών και των μειονεκτουσών 
ομάδων συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες μέσω ολοκληρωμένων δράσεων 
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και των κοινωνικών 
υπηρεσιών

CCO 19 - Νέα ή εκσυγχρονισμένη χωρητικότητα 
εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης
CCO 25 – Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα 
στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων δράσεων της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, των χαμηλού 
εισοδήματος νοικοκυριών και των μειονεκτουσών 
ομάδων

CCR 18 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή 
εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων στέγασης

iii) bis Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταναστών μέσω ολοκληρωμένων δράσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και των κοινωνικών 
υπηρεσιών

CCO26 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής

CCR20 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή 
εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
προσωρινής υποδοχής

4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς 
αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 
Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων

iv) Eξασφάλιση ισης πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη και προώθηση της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και προώθηση 

CCO 20 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα 
εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης 

CCR 19 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή 
εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης
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της μετάβασης από τη θεσμική στην οικογενειακή και 
κοινοτική περίθαλψη

v) Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου 
τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ένταξη και την κοινωνική καινοτομία

CCO24 – Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι που 
υποστηρίζονται

CCR21 – Επισκέπτες πολιτιστικών και 
τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται

5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους 
πολίτες της μέσω της προώθησης 
της βιώσιμης και ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης όλων των εδαφικών 
τύπων 

i) Ποώθηση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, 
του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου 
τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές

ii) Προώθηση της ολοκληρωμένης και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και 
περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της 
φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της 
ασφάλειας σε περιοχές εκτός των αστικών περιοχών

CCO 21 - Πληθυσμός που καλύπτεται από τις 
στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης

* Σύσταση της Ε.Ε. της 6ης Μαϊου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (Κοινοποιούνται με αριθμό εγγράφου C(2003)1422) 
(OJ L 124, 20.5.2003, p.36)
- Παράρτημα ΙΙ σχεδίου Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ, 25/02/2021
- Οι δείκτες έχουν λάβει τους κωδικούς CCO = COMMISSION Common Output indicator και CCR = COMMISSION Common Result indicator.
- Πρόκειται για ανεπίσημη μετάφραση των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεμάτων προς χρήση από την Ε.Ε.
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Παράρτημα V: Αντιστοίχιση Παραρτήματος Ι και ΙΙ του Κανονισμού ΕΤΠΑ/ΤΣ
Στόχος 

Πολιτικής (Σ.Π.) Ειδικός Στόχο (Ε.Σ.) Δείκτες Παραρτήματος II Είδος Δείκτη Δείκτες Παραρτήματος I

CCO 01 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται για να 
καινοτομούν

Εκροών RCO 01 - Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, 
μεσαίες, μεγάλες)* (όταν χρησιμοποιείται για τον 1.i)

CCO 02 - Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες 
ερευνητικές εγκαταστάσεις

Εκροών RCO 06 - Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες ερευνητικές 
εγκαταστάσεις 
RCR 03 - Μικρού και μεσαιου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν 
καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών*

1.i Έρευνα και 
Καινοτομία

CCR 01 - Μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
που εισάγουν καινοτομίες σε προϊόντα, διαδικασίες, 
μάρκετινγκ ή θέματα οργάνωσης

Αποτελεσμάτων

RCR 04 - ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή οργάνωσης*

RCO 01 - Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, 
μεσαίες, μεγάλες) για την ψηφιοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών 
τους* (όταν χρησιμοποιείται για τον 1.ii)

CCO 03 - Επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί που 
υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαδικασιών

Εκροών

RCO 14 - Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη 
ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών*
RCR 11 - Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, 
προϊόντων και διαδικασιών*

1.ii Ψηφιοποίηση της 
κοινωνίας

CCR 02 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή αναβαθμισμένων 
ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών

Αποτελεσμάτων

RCR 12 - Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων 
και διαδικασιών που αναπτύσσονται από επιχειρήσεις*

CCO 04 - ΜΜΕ που υποστηρίζονται για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας

Εκροών RCO 01 - Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, 
μεσαίες, μεγάλες)* (όταν χρησιμοποιείται για τον 1.iii)

1.iii 
Ανταγωνιστικότητα 
των ΜΜΕ CCR 03 - Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 

υποστηριζόμενες επιχειρήσεις
Αποτελεσμάτων RCR 01 - Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες 

οντότητες* (όταν χρησιμοποιείται για τον 1.iii)
CCO 05 - ΜΜΕ που επενδύουν σε δεξιότητες για την έξυπνη 
εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την 
επιχειρηματικότητα

Εκροών RCO 101 - ΜΜΕ που επενδύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη 
εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα*

1.iv Δεξιότητες για την 
έξυπνη εξειδίκευση, τη 
βιομηχανική μετάβαση 
και την 
ανταγωνιστικότητα

CCR 04 - Προσωπικό ΜΜΕ που ολοκλήρώνει την κατάρτιση 
σε δεξιότητες για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική 
μετάβαση και την επιχειρηματικότητα

Αποτελεσμάτων RCR 98 - Προσωπικό ΜΜΕ που ολοκληρώνει την κατάρτιση για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στην έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την 
επιχειρηματικότητα (ανά είδος δεξιοτήτων: τεχνικές, διαχειριστικές, 
επιχειρηματικές, πράσινες, άλλες)*
RCO 41 - Επιπλέον κατοικίες με πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 
υψηλής χωρητικότητας

CCO 13 - Επιπλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις που 
καλύπτονται από ευρυζωνικά δίκτυα πολύ υψηλής 
χωρητικότητας

Εκροών

RCO 42 - Επιπλέον επιχειρήσεις με πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 
υψηλής χωρητικότητας
RCR 53 Κατοικίες με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ 
υψηλής χωρητικότητας

Σ.Π.1
Εξυπνότερη 

Ευρώπη

1.v Ψηφιακή 
συνδεσιμότητα

CCR 12 - Επιπλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις με 
συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής 
χωρητικότητας

Αποτελεσμάτων

RCR 54 - Επιχειρήσεις με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ 
υψηλής χωρητικότητας

Σ.Π. 2
Πιο πράσινη 

Ευρώπη

2.i Ενεργειακή 
αποδοτικότητα

CCO 06 - Επενδύσεις σε μέτρα για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης

Εκροών Με βάση τις κατηγορίες παρέμβασης για την ενεργειακή απόδοση, για 
επενδύσεις που μετρούνται από τους δείκτες. Ενδεικτικά με βάση τον Καν. 
ΕΤΠΑ/ΤΣ (25.02.2021) και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του εν λόγω 
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Κανονισμού, σχετικοί δείκτες θεωρούνται οι ακόλουθοι:
RCO18 – Κατοικίες με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση
RCO19 - Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση
RCO20 - Δίκτυο αγωγών τηλεθέρμανσης και ψύξης που κατασκευάστηκε ή 
βελτιώθηκε πρόσφατα
RCO104 – Αριθμός μονάδων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης
RCO123 – Κατοικίες που ωφελήθηκαν από λέβητες και συστήματα θέρμανσης 
που λειτουργούν με φυσικό αέριο αντικαθιστώντας εγκαταστάσεις που 
βασίζονται σε στερεά ορυκτά καύσιμα

CCR 05 - Εξοικονόμηση ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας

Αποτελεσμάτων RCR 26 - Ετήσια πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας (εκ της οποίας: 
κατοικιών, δημόσιων κτιρίων, επιχειρήσεων, άλλων)

CCO 07 - Επιπλέον ικανότητα παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές

Εκροών RCO 22 - Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική) *

2.ii Ανανεώσιμη 
ενέργεια

CCR 06 - Eπιπλέον ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές

Αποτελεσμάτων RCR 31 - Συνολική παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της 
οποίας: ηλεκτρική, θερμική) *

CCO 08 - Συστήματα ψηφιακής διαχείρισης για έξυπνα 
ενεργειακά συστήματα

Εκροών RCO 23 - Συστήματα ψηφιακής διαχείρισης για έξυπνα ενεργειακά συστήματα2.iii Έξυπνα ενεργειακά 
συστήματα

CCR 07 - Επιπλέον χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε 
έξυπνα ενεργειακά συστήματα

Αποτελεσμάτων RCR 33 - Χρήστες συνδεδεμένοι σε έξυπνα ενεργειακά συστήματα

CCO 09 - Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα 
παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας, 
προειδοποίησης και ανταπόκρισης

Εκροών RCO 24 - Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης 
καταστροφών, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης ενάντια στις 
φυσικές καταστροφές * 

RCR 35 - Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα
RCR 36 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πυροπροστασίας

2.iv Προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή

CCR 08 - Επιπλέον πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα 
προστασίας κατά των πλημμυρών, των πυρκαγιών και 
άλλων φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την 
κλιματική αλλαγή

Αποτελεσμάτων

RCR 37 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας κατά των φυσικών 
καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των 
πλημμυρών και των πυρκαγιών) 

CCO 10 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων

Εκροών RCO 32 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων2.v Πρόσβαση στο νερό

CCR 09 - Επιπλέον πληθυσμός που είναι συνδεδεμένος 
τουλάχιστον σε δευτερεύον σύστημα επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων

Αποτελεσμάτων RCR 42 - Πληθυσμός συνδεδεμένος τουλάχιστον σε δευτερεύον δημόσιο 
σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

CCO 11 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα ανακύκλωσης 
αποβλήτων

Εκροών RCO 34 - Πρόσθετη ικανότητα για την ανακύκλωση των αποβλήτων2.vi Κυκλική οικονομία

CCR 10 - Επιπλέον απόβλητα που ανακυκλώνονται Αποτελεσμάτων RCR 47 - Ανακυκλωμένα απόβλητα
CCO 12 - - Επιφάνεια πράσινων υποδομών Εκροών RCO 36 - Πράσινες υποδομές που υποστηρίζονται για άλλους λόγους από 

αυτόν της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
2.vii Προστασία της 
φύσης και της 
βιοποικιλότητας CCR 11 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για την 

ποιότητα του αέρα
Αποτελεσμάτων RCR 50 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για την ποιότητα του αέρα*

RCO 56 - Μήκος γραμμών τραμ και μετρό - ανακατασκευασμένων/ 
εκσυγχρονισμένων

2.viii Βιώσιμη αστική 
κινητικότητα

CCO 16 - Επέκταση και εκσυγχρονισμός γραμμών τραμ και 
μετρό

Output

RCO55 - Μήκος νέων γραμμών τραμ και μετρό
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CCR 15 - Ετήσιος αριθμός χρηστών που εξυπηρετούνται από 
νέες και εκσυγχρονισμένες γραμμές τραμ και μετρό

Αποτελεσμάτων RCR 63 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και μετρό

RCO 43 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών - ΔΕΔ-ΜCCO 14 - Οδικό ΔΕΔ-Μ: Νέες, αναβαθμισμένες, 
ανακατασκευασμένες και εκσυγχρονισμένες οδοί 

Εκροών
RCO 45 - Μήκος οδών που ανακατασκευάστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν- ΔΕΔ-Μ
RCO 47 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών - ΔΕΔ-ΜCCO 15 - Σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ: Νέες, αναβαθμισμένες, 

ανακατασκευασμένες και εκσυγχρονισμένες σιδηροδρομικές 
γραμμές

Εκροών
RCO 49 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών που ανακατασκευάστηκαν ή 
εκσυγχρονίστηκαν - ΔΕΔ-Μ

CCR 13 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση 
των οδικών υποδομών (όταν χρησιμοποιείται για τον 3.i)

Αποτελεσμάτων RCR 56 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών 
υποδομών (όταν χρησιμοποιείται για τον 3.i)

3.i Βιώσιμα ΔΕΔ-Μ

CCR 14 - Ετήσιος αριθμός επιβατών που εξυπηρετούνται 
από βελτιωμένες σιδηροδρομικές μεταφορές (όταν 
χρησιμοποιείται για τον 3.i)

Αποτελεσμάτων RCR 58 - Ετήσιοι χρήστες νέων, αναβαθμισμένων, ανακατασκευασμένων ή 
εκσυγχρονισμένων σιδηροδρόμων (όταν χρησιμοποιείται για τον 3.i)

RCO 44 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών – εκτός ΔΕΔ-ΜCCO 22 - Εκτός οδικού ΔΕΔ-Μ: Νέες, αναβαθμισμένες, 
ανακατασκευασμένες και εκσυγχρονισμένες οδοί

Εκροών
RCO 46 - Μήκος οδών που ανακατασκευάστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν
RCO 48 Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών – εκτός 
ΔΕΔ-Μ

CCO 23 - Εκτός σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ: Νέες, 
αναβαθμισμένες, ανακατασκευασμένες και 
εκσυγχρονισμένες σιδηροδρομικές γραμμές

Εκροών

RCO 50 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών που ανακατασκευάστηκαν ή 
εκσυγχρονίστηκαν - εκτός ΔΕΔ-Μ

CCR 13 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση 
των οδικών υποδομών (όταν χρησιμοποιείται για τον 3.ii)

Αποτελεσμάτων RCR 56 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών 
υποδομών (όταν χρησιμοποιείται για τον 3.ii)

Σ.Π. 3
Συνδεδεμένη 

Ευρώπη

3.ii Aνάπτυξη και 
ενίσχυση της βιώσιμης, 
ανθεκτικής στην 
κλιματική αλλαγή, 
έξυπνης, και 
διατροπικής εθνικής, 
περιφερειακής και 
τοπικής κινητικότητας

CCR 14 - Ετήσιος αριθμός επιβατών που εξυπηρετούνται 
από βελτιωμένες σιδηροδρομικές μεταφορές (όταν 
χρησιμοποιείται για τον 3.ii)

Αποτελεσμάτων RCR 58 - Ετήσιοι χρήστες νέων, αναβαθμισμένων, ανακατασκευασμένων ή 
εκσυγχρονισμένων σιδηροδρόμων (όταν χρησιμοποιείται για τον 3.ii)

CCO 17 - Επιφάνεια νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων για υπηρεσίες απασχόλησης

Εκροών RCO 61 - Επιφάνεια νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων για υπηρεσίες 
απασχόλησης

4.i Υποδομές για την 
αγορά εργασίας

CCR 16 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή βελτιωμένων 
υπηρεσιών απασχόλησης

Αποτελεσμάτων RCR 65 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών απασχόλησης

RCO 66 - Χωρητικότητα τάξεων των νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας

CCO 18 - Νέα ή εκσυχρονισμένη ικανότητα εγκαταστάσεων 
παιδικής φροντίδας και εκπαίδευσης

Εκροών

RCO 67 - Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
εκπαίδευσης
RCR 70 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής 
φροντίδας

4.ii Υποδομές για την 
εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και τη δια 
βίου μάθηση

CCR 17 - Ετήσιοι χρήστες που εξυπηρετούνται από νέες ή 
εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσειςς παιδικής φροντίδας και 
εκπαίδευσης

Αποτελεσμάτων

RCR 71 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
εκπαίδευσης

CCO 19 - Νέα ή εκσυγχρονισμένη χωρητικότητα 
εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης

Εκροών RCO 65 - Χωρητικότητα νέας ή εκσυγχρονισμένης κοινωνικής στέγασης *

Σ.Π.4
Κοινωνική 

Ευρώπη

4.iii Προώθηση 
κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, χαμηλού 
εισοδήματος 
νοικοκυριών και 

CCR 18 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων στέγασης

Αποτελεσμάτων RCR 67 - Ετήσιοι χρήστες νέας ή εκσυγχρονισμένης κοινωνικής στέγασης
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μειονεκτουσών 
ομάδων

CCO26 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής 

Εκροών RCO 63 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
προσωρινής υποδοχής 

4.iii bis Προώθηση 
κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης υπηκόων 
τρίτων χωρών

CCR20 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής

Αποτελεσμάτων RCR 66 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
προσωρινής υποδοχής

CCO 20 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα εγκαταστάσεων 
υγειονομικής περίθαλψης

Εκροών RCO 69 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
υγειονομικής περίθαλψης

4.iv Εξασφάλιση ίσης 
πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη CCR 19 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
Αποτελεσμάτων RCR 73 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 

υγειονομικής περίθαλψης
CCO24 – Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι που 
υποστηρίζονται

Εκροών RCO77 – Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται*4.v Ενίσχυση 
πολιτισμού και 
βιώσιμου τουρισμού CCR21 – Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων 

που υποστηρίζονται
Αποτελεσμάτων RCR77 – Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που 

υποστηρίζονται*
5.i Ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη στις αστικές 
περιοχές

CCO 21 - Πληθυσμός που καλύπτεται από τις στρατηγικές 
ολοκληρωμένης χωρικήςανάπτυξης

Εκροών RCO 74 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο των στρατηγικών 
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης*

Σ.Π. 5
Ευρώπη κοντά 
στους πολίτες 

5.ii Ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη στις λοιπές, 
πλην αστικών, περιοχές

CCO 21 - Πληθυσμός που καλύπτεται από τις στρατηγικές 
ολοκληρωμένης χωρικήςανάπτυξης

Εκροών RCO 74 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο των στρατηγικών 
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης*

- Πίνακας αντιστοίχισης των δεικτών του Παραρτήματος Ι (κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για χρήση από τα κράτη μέλη) και του Παραστήματος ΙΙ (κοινοί δείκτες 
εκροών και αποτελεσμάτων για χρήση από την Ε.Ε.) σχεδίου Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ, 25/02/2021.
- Με αστερίσκο (*) σημειώνονται οι δείκτες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους Στόχους Πολιτικής.
- Πρόκειται για ανεπίσημη μετάφραση των Σ.Π., των Ε.Σ. και των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεμάτων.

Παράρτημα VI: Συνοδευτικά αρχεία

ΔΤΔ κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων ΕΤΠΑ/ΤΣ

ΔΤΔ συμπληρωματικών κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων για τα Προγράμματα INTERREG

ΔΤΔ κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων ΕΚΤ+
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ηλεκτρονικά)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 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 Μακεδονίας, Αν. 

Προϊστάμενο κ. Γ. Παπαδόπουλο, e-mail: papagian@mou.gr 
 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

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία», Προϊσταμένη κα Α. Φέτση, e-mail: aggefets@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 Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), Διαχειριστική 

Αρχή Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια, Αν. Προϊσταμένη κα Μ. Κωστοπούλου, e-mail: 
mkostopoulou@mnec.gr 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία», Προϊσταμένη κα Α. Μπουζιάνη, e-mail: abouziani@mou.gr 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-
2020», Προϊσταμένη κα Ε. Γιόκαλα, e-mail: egiokala@mou.gr 
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ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, Διεύθυνση Σχεδιασμού και 
Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, Προϊσταμένη 
κα Α. Σπηλιώτη, e-mail: aspi@gsrt.gr.

 Τεχνική Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης, Πρόεδρο Συντονιστικής Επιτροπής κ. Κ. Μουσουρούλη, e-mail: 
kostis@moussouroulis.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, e-mail: 
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.

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών, Προϊστάμενο κ. Ε. Γιαμπουρά, e-mail: e.giampouras@madc.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.

 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.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ηλεκτρονικά):

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020», 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.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, κ Δ. Σκάλκο
 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & Τ.Σ., κ Γ. Ζερβό
 Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, κα Ν. Δανδόλου
 Προϊστάμενο ΕΑΣ, Γεν. Δ/ντη κ. Ι. Φίρμπα
 ΕΥΣΣΑ
 ΕΥΣΕΚΤ
 ΕΥΣΕ
 ΕΥΘΥ
 ΕΥ ΟΠΣ
 ΕΥΚΕ
 ΕΥ ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗΣ
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