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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για 

την εκτίμηση της τιμής των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων και της 

μεθόδου υπολογισμού, για παράδειγμα δεδομένα σχετικά με το μοναδιαίο 

κόστος, τα κριτήρια αναφοράς, τον συνήθη ή τον παρελθόντα ρυθμό 

υλοποίησης, τις συμβουλές των εμπειρογνωμόνων και τα συμπεράσματα 

εκ των προτέρων αξιολόγησης 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 

ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), 

μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση 

της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας». 

 

1. Δείκτης: «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις». 

Δείκτης εκροών, με κωδικό CO02. 

Τιμή στόχος 2023: 195 επιχειρήσεις (συμπεριλαμβάνεται και η τιμή στόχος 

του δείκτη CO05 «Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται»): Τιμή 

στόχος: 32. 

Η τιμή στόχος περιλαμβάνει 163 υφιστάμενες επιχειρήσεις που ενισχύονται και 32 

νέες ενισχυόμενες επιχειρήσεις. 

Ο υπολογισμός της τιμής αυτού του δείκτη, με δεδομένο ότι περιλαμβάνει και την 

τιμή του δείκτη για νέες επιχειρήσεις, έγινε σε δυο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο 

είναι η εκτίμηση του αριθμού των υφιστάμενων επιχειρήσεων που ενισχύονται και 

το δεύτερο επίπεδο είναι η εκτίμηση / υπολογισμός του αριθμού των νέων 

(νεοϊδρυόμενων) επιχειρήσεων που ενισχύονται. 

Ο υπολογισμός / εκτίμηση των δυο κατηγοριών ενισχυόμενων επιχειρήσεων έγινε 

χωριστά, επειδή κατά κανόνα διαφοροποιούνται οι παράμετροι και κατ’ ακολουθία 

το μέσο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση, μεταξύ αυτών των δυο κατηγοριών 

ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Παράλληλα, από την εμπειρία προηγούμενων 

προγραμματικών περιόδων και ιδιαίτερα από την εμπειρία της τρέχουσας περιόδου 

2007-2013, για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου η ζήτηση των 

δράσεων / παρεμβάσεων ενίσχυσης διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ νέων και 

υφιστάμενων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι διαφοροποιήσεις, τόσο ως προς το 

μέσο ύψος ενίσχυσης, όσο και ως προς τον αριθμό αιτήσεων για ενίσχυση, είναι οι 

εξής: 

α) Τα αιτήματα για ενισχύσεις, με σχετικές αποκλίσεις ανάλογα με τις 

προϋποθέσεις / όρους ενίσχυσης, είναι περίπου το 75%-80% από υφιστάμενες 

και το υπόλοιπο 25%-20% από νέες (νεοϊδρυόμενες) ή υπό ίδρυση 

επιχειρήσεις. 



 2 

β) Το μέσο ύψος ενίσχυσης διαφοροποιείται, σε σχέση με το πλήθος των 

αιτημάτων μεταξύ υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων. Η συγκέντρωση των 

αιτημάτων για νέες επιχειρήσεις εντοπίζεται σε σχετικά μικρά ποσά ενίσχυσης, 

ενώ η συγκέντρωση των αιτημάτων από υφιστάμενες επιχειρήσεις, χωρίς 

μεγάλη ένταση, εντοπίζεται σε σχετικά μεγαλύτερα ποσά ενίσχυσης. 

γ) Το μέσο ύψος αιτούμενης ενίσχυσης ανά επιχείρηση, για μεν τις νέες 

κυμαίνεται σε μια τάξη μεγέθους 110 χιλ. ευρώ, αλλά με αρκετά μεγαλύτερα 

ποσά σε ακραίες τιμές για πολύ λίγες επενδύσεις (το 5% των αιτημάτων), τα 

οποία υπερβαίνουν τα 200 χιλ. ευρώ (κατά μέσο όρο). Αντίθετα για τις 

υφιστάμενες επιχειρήσεις, το μέσο ποσό ενίσχυσης με μεγάλη συγκέντρωση 

(πλήθος) αιτημάτων κυμαίνεται γύρω στις 125 χιλ. ευρώ. 

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με 

τις κατευθύνσεις της περιφερειακής στρατηγικής της «έξυπνης εξειδίκευσης» για 

τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, βασικός πυλώνας / άξονας προώθησης της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας είναι ο αγροδιατροφικός τομέας και με 

παράλληλο / άμεσα συνδεόμενο πυλώνα τον τουρισμό προς την κατεύθυνση της 

διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος. Ως εκ τούτων, στόχος των 

παρεμβάσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ, είναι η 

ίδρυση κατά το δυνατόν περισσότερων νέων καινοτομικών επιχειρήσεων, με 

παράλληλη ενίσχυση των υφιστάμενων βιώσιμων επιχειρήσεων. 

Για τους λόγους αυτούς, το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης (κοινοτική 

συνδρομή και εθνική συμμετοχή), το οποίο ανέρχεται σε 26,88 εκατ. Ευρώ, 

κατανέμεται κατά 80% περίπου, ήτοι 21.500.000 ευρώ, για ενίσχυση υφιστάμενων 

επιχειρήσεων και το υπόλοιπο 20%, ήτοι 5.375.000 ευρώ, για ενίσχυση νέων 

(νεοϊδρυόμενων) επιχειρήσεων, κατά κύριο λόγο καινοτομικών. 

Το δε μέσο ύψος ενίσχυσης, για μεν τις υφιστάμενες επιχειρήσεις θα κυμανθεί 

πλησίον των 130 χιλ. ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), 

προκειμένου να προσελκυσθούν και να ενισχυθούν το δυνατόν περισσότερες 

βιώσιμες επιχειρήσεις (σύμφωνα με τα στοιχεία συγκέντρωσης αιτημάτων 

ενίσχυσης ως προς το ύψος ενίσχυσης), ενώ για τις νέες επιχειρήσεις, το μέσο 

ύψος ενίσχυσης θα κυμανθεί πλησίον των 170 χιλ. ευρώ (κοινοτική συνδρομή και 

εθνική συμμετοχή). 

Κατόπιν αυτών των υπολογισμών, με το ποσό των 26,88 εκατ. Ευρώ θα 

ενισχυθούν 163 υφιστάμενες επιχειρήσεις με μέσο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση 

132 χιλ. ευρώ, αξιοποιώντας 21.500.000 ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική 

συμμετοχή). Το δε μέσο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση και για τις 195 

ενισχυόμενες επιχειρήσεις φθάνει στα 138 χιλ. ευρώ. 
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Όσον αφορά στη τιμή στόχο με ορόσημο το έτος 2018, για το σύνολο των 

ενισχυόμενων επιχειρήσεων (υφιστάμενες και νέες), αυτός αντιπροσωπεύει 

περίπου το 31% του συνολικού στόχου μέχρι το τέλος της προγραμματικής 

περιόδου. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι από τη τρέχουσα περίοδο 

2007-2013 έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και υποβολή σχετικών προτάσεων 

για ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μεγάλου αριθμού ΜΜΕ όλων των τομέων και 

κλάδων της ελληνικής οικονομίας και της Πελοποννήσου. Ως εκ τούτου, με την 

έγκριση του Προγράμματος από την Επιτροπή και υπό την αίρεση της 

επιλεξιμότητας αυτών των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών σχεδίων τους, 

είναι απολύτως εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί εξήντα (60) επενδυτικά σχέδια μέχρι 

το τέλος του έτους 2018. 

Οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να μην επικυρωθούν αν αποδειχθούν λανθασμένες οι 

ακόλουθες υποθέσεις.  

 Οι από τη τρέχουσα προγραμματική περίοδο προετοιμαζόμενες για υλοποίηση 

επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ, θα είναι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα ως προς τα 

χαρακτηριστικά τους και τη φύση των επενδυτικών σχεδίων τους. 

 Οι επιχειρήσεις θα ανταποκριθούν ευρέως στις σχετικές προσκλήσεις του 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, έχοντας και την υποστήριξη σχετικού 

μηχανισμού που θα δημιουργηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Χώρας θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά τις 

ΜΜΕ για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, όσον αφορά στην συγκεκριμένη 

κατηγορία παρέμβασης. Η υποστήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

αναφέρεται κυρίως στην έκδοση των αναγκαίων εγγυητικών επιστολών και στη 

δανειοδότηση μέρους των επενδύσεων. 

 Οι παρεμβάσεις του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 

(ΕΠΑΝΕΚ) δεν θα λειτουργήσουν «ανταγωνιστικά», τόσο ως προς το είδος, 

ύψος και όρους ενίσχυσης των ΜΜΕ, όσο και ως προς τους χρόνους σχετικών 

προκηρύξεων. 

 

2. Δείκτης: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις». Δείκτης βασικού σταδίου 

υλοποίησης, με κωδικό Κ302. 

Τιμή στόχος 2018: 200 συμβάσεις (αριθμός). 

Η τιμή του δείκτη αναφέρεται σε αριθμό υπογεγραμμένων συμβάσεων, κυρίως για 

τα έργα / πράξεις που αντιστοιχούν στους δείκτες εκροών με κωδικούς CO02, 

CO04 και CO05, των κατηγοριών παρέμβασης με κωδικούς 66 & 67, αλλά και για 

τις άλλες πράξεις του ΑΠ1. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι θα έχουν υπογραφεί 

συμβάσεις μέχρι και το 2018 για το 25% των συνολικά προβλεπόμενων έργων που 
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ανταποκρίνονται στο σύνολο του ΑΠ, αλλά το 50% στους τρεις προηγούμενους 

δείκτες. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των έργων 

αυτών, αφ’ ενός έχουν ήδη προετοιμασθεί κατά την τρέχουσα περίοδο (2007-

2013), αφ’ ετέρου οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας δείχνουν τάσεις ανταπόκρισης 

σε προσκλήσεις επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων. Παράλληλα, ο μηχανισμός 

υποστήριξης των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου που πρόκειται να δημιουργηθεί 

άμεσα, θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση προώθησης καινοτόμων επιχειρήσεων. 

Να σημειωθεί ότι, δεν συνυπολογίζονται πιθανές συμβάσεις των Επενδυτικών 

Προτεραιοτήτων 1α, 1β, 2β και 2γ, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή καθυστέρηση 

έναρξης της υλοποίησης αυτών των επενδυτικών προτεραιοτήτων. 

Η εκτίμηση αυτή, όσον αφορά στην επίτευξη της τιμής στόχου του συγκεκριμένου 

δείκτη μπορεί να μην επικυρωθεί αν αποδειχθούν λανθασμένες οι ακόλουθες 

υποθέσεις: 

 Άμεση ίδρυση και έναρξη αποτελεσματικής λειτουργίας του μηχανισμού 

υποστήριξης των επιχειρήσεων, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση αυτής της 

κατηγορίας παρέμβασης. 

 Οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια θα εγκριθούν, θα έχουν τη 

δυνατότητα υλοποίησής τους, εφ’ όσον εξασφαλίσουν από το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα της Χώρας τις αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές και 

αναγκαία δάνεια. 

 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Χώρας θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά τις 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την συμμετοχή τους στο 

Πρόγραμμα, όσον αφορά σε αυτή την κατηγορία παρέμβασης. 

 

3. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών». Οικονομικός Δείκτης, με 

κωδικό F100. 

Τιμή στόχος 2018: 11.250.000 Ευρώ. 

Η τιμή του δείκτη για το έτος 2018, αναφέρεται σε πιστοποιημένες δαπάνες από το 

σύνολο των έργων / πράξεων και δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1. Κυρίως 

όμως θα προέλθουν από τις επιχειρήσεις που προσδιορίζουν τον δείκτη εκροής με 

κωδικό CΟ02, καθώς και από τις επιχειρήσεις που προσδιορίζουν το δείκτη εκροής 

με κωδικό CΟ05. Οι δαπάνες αυτές προέρχονται από τις επιχειρήσεις με αποφάσεις 

υπαγωγής και με υπογεγραμμένες συμβάσεις, όπως προσδιορίζεται ο δείκτης του 

βασικού σταδίου υλοποίησης με αντίστοιχο κωδικό Κ302. Αποτελούν δε, περίπου 

το 27,4% των συνολικών δαπανών του ΑΠ1 μέχρι το τέλος της περιόδου. 

Η εκτίμηση αυτών των ποσών στηρίζεται στην υπόθεση ότι θα ενταχθούν στο 

Πρόγραμμα ήδη προετοιμαζόμενες επενδύσεις ΜΜΕ για ένταξή τους στον Άξονα 

Προτεραιότητας, με την έγκριση του Προγράμματος. 
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Οι εκτιμήσεις αυτές, όσον αφορά στο ποσό πιστοποιημένων δαπανών, μπορεί να 

μην επικυρωθούν αν αναδειχθούν λανθασμένες κάποιες από τις υποθέσεις που 

έχουν διατυπωθεί για τις τιμές όλων των προηγούμενων δεικτών. 

 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2Α: «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου 

δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση». 

 

1. Δείκτης: «Άνεργοι συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων», με κωδικό CO01. 

Τιμή στόχος 2023: 600 άτομα. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται / προσδιορίζεται από πράξεις που 

αντιστοιχούν σ’ ένα μέρος του προϋπολογισμού της κατηγορίας παρέμβασης με 

κωδικό 109, η οποία αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα 9i. 

Η τιμή στόχος του δείκτη για το σύνολο της περιόδου 2014-2020, όσον αφορά 

στην επενδυτική προτεραιότητα 9i, η οποία αναφέρεται σε ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης, στο πλαίσιο του Θ.Σ. 9, είναι 600 άτομα, ήτοι ένα πολύ μικρό 

ποσοστό του συνολικού αριθμού των ανέργων, ενώ κυρίαρχη ομάδα στόχος είναι 

οι μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι υπερβαίνουν τις 38.000. 

Η τιμή στόχος αυτού του δείκτη στην συγκεκριμένη κατηγορία παρέμβασης είναι 

χαμηλή με δεδομένο ότι ο όγκος των παρεμβάσεων υπέρ των ανέργων και 

μακροχρόνια ανέργων υλοποιούνται στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος, 

μέσα από τον Θεματικό Στόχο 8. Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, με σχετικά μικρής 

κλίμακας παρεμβάσεις στην επενδυτική προτεραιότητα 8iii, στοχεύεται η 

αυταπασχόληση 1.450 ανέργων. 

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο το στόχο των 600 ανέργων στο πλαίσιο της 

επενδυτικής προτεραιότητας 9i, μέχρι το τέλος της περιόδου, τίθεται ως ορόσημο 

για το 2018 η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων για 250 ανέργους, ήτοι σχεδόν το 

42% του συνολικού στόχου. Ο στόχος αυτός για το 2018, επηρεάζεται από το 

γεγονός ότι θα πρέπει να προηγηθεί η εξειδίκευση της περιφερειακής στρατηγικής 

για τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη, καθώς και η λειτουργία του μηχανισμού 

διάγνωσης των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Με δεδομένο όμως 

ότι, όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα, για το πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης, 

η διάγνωση αναγκών θα γίνει άμεσα, μέσω συγκεκριμένης μελέτης, αυτός ο 

στόχος είναι ρεαλιστικός. 

2. Δείκτης: «Άλλα μειονεκτούντα άτομα», με κωδικό CO17. 

Τιμή στόχος 2023: 10.000 άτομα. 



 6 

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν στη 

κατηγορία παρέμβασης, με κωδικό 112, αντιστοιχώντας στην επενδυτική 

προτεραιότητα 9iv. 

Η τιμή στόχος του δείκτη αναφέρεται σε μέρος του προϋπολογισμού της 

προαναφερόμενης κατηγορίας παρέμβασης και αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό 

17.500.000 Ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), όπως 

αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα 4. 

Το μέσο μοναδιαίο κόστος, ανά ωφελούμενο σε δημόσια δαπάνη (κοινοτική 

συνδρομή και εθνική συμμετοχή), ανέρχεται σε 1.750 ευρώ. 

Ο υπολογισμός του παραπάνω μοναδιαίου κόστους προήλθε με την αξιοποίηση των 

στοιχείων από την υλοποίηση παρόμοιων έργων, στην προγραμματική περίοδο 

2007-2014, με προσαύξηση 2,5% ετήσιου εκτιμώμενου πληθωρισμού. Επίσης, 

όπου η προηγούμενη υλοποίηση έδειξε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν 

υψηλά κόστη, στον παρόντα υπολογισμό αυτές οι περιπτώσεις εξορθολογίστηκαν. 

 

Για το έτος 2018 προσδιορίστηκε τιμή στόχος 2.000 ωφελούμενοι, λόγω της 

υπολογιζόμενης μη έγκαιρης έναρξης και υλοποίησης των δράσεων, λαμβάνοντας 

υπόψη την διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για «προνοιακού τύπου» 

παρεμβάσεις. 

Οι εκτιμήσεις για τις τιμές στόχους μπορεί να μην επικυρωθούν σε δύο 

περιπτώσεις: 

α) Σε περίπτωση «τεχνικού» κωλύματος, αν δηλαδή οι κατηγορίες πράξεων ανά 

κατηγορία παρέμβασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο 

Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διαβουλεύσεις του Κράτους Μέλους με την 

Επιτροπή, λόγω συγκεκριμένης δέσμευσης, για «προνοιακές» πράξεις / 

δράσεις. 

β) Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης της εκπόνησης εξειδίκευσης της 

περιφερειακής στρατηγικής για τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη, ή / και 

καθυστέρησης έναρξης της λειτουργίας του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών 

της περιφερειακής αγοράς εργασίας. 

 

3. Δείκτης: «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων 

ατόμων», με κωδικό Τ2450. 

Τιμή στόχος 2023: 500 άτομα. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν στην 

κατηγορία παρέμβασης με κωδικό 109 και προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ 

δημόσια δαπάνη, η οποία αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα 9i. 
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Η τιμή στόχος του δείκτη για το σύνολο της περιόδου 2014-2020, όσον αφορά 

στην επενδυτική προτεραιότητα 9i, η οποία κατά βάση αναφέρεται σε ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης, στο πλαίσιο του Θ.Σ. 9, είναι 500 άτομα. Αυτός ο αριθμός 

αντιστοιχεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των ανέργων, ή / 

και των μη οικονομικά ενεργών, κυρίως γυναικών, οι οποίοι αποτελούν και την 

κύρια ομάδα στόχο που εκφράζει ο συγκεκριμένος δείκτης εκροής. 

Η τιμή στόχος αυτού του δείκτη στην συγκεκριμένη κατηγορία παρέμβασης είναι 

χαμηλή με δεδομένο ότι ο όγκος των παρεμβάσεων υπέρ των ανέργων και των μη 

οικονομικά ενεργών, οι οποίοι εξυπηρετούν / φροντίζουν εξαρτώμενα άτομα που 

χρήζουν βοήθειας, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος, μέσα 

από τον Θεματικό Στόχο 8. Το μέσο δε κόστος ανά ωφελούμενο, από την εμπειρία 

εφαρμογής της δράσης από το Υπουργείο Εργασίας, ανέρχεται σε 7.500 ευρώ, 

λαμβάνοντας υπόψη ετήσιο πληθωρισμό της τάξης του 2,5%. 

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο το στόχο των 500 ανέργων στο πλαίσιο 

της επενδυτικής προτεραιότητας 9i, μέχρι το τέλος της περιόδου, τίθεται ως 

ορόσημο για το 2018 η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων για 200 ανέργους, ή 

οικονομικά μη ενεργούς (κυρίως γυναίκες), ήτοι σχεδόν το 40% του συνολικού 

στόχου. Το ποσοστό υλοποίησης / ολοκλήρωσης αυτού του στόχου μέχρι το 2018, 

επηρεάζεται από το γεγονός ότι αντίστοιχες δράσεις έχουν προετοιμασθεί έγκαιρα 

στο πλαίσιο των εμπροσθοβαρών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και ύφεσης στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου. Ο στόχος αυτός για το 2018, εξαρτάται επίσης από το γεγονός ότι 

θα επιταχυνθεί η εξειδίκευση της περιφερειακής στρατηγικής για τη φτώχεια και 

την κοινωνική ένταξη, καθώς δεν είναι προϋπόθεση για το πρώτο έτος εφαρμογής 

της δράσης η λειτουργία του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της 

περιφερειακής αγοράς εργασίας, αφού αυτή η ανάγκη θα καλυφθεί στο πλαίσιο 

της εξειδίκευσης της περιφερειακής στρατηγικής για τη φτώχεια και την κοινωνική 

ένταξη. Είναι δε μία από τις πλέον ευκρινείς δράσεις ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης. Παρά ταύτα, πριν την έναρξη υλοποίησής της, απαιτείται 

διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

4. Δείκτης: «Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων», με κωδικό 

CO12. 

Τιμή στόχος 2023: 15.000 άτομα. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν στην 

κατηγορία παρέμβασης, με κωδικό 112, αντιστοιχώντας στην επενδυτική 

προτεραιότητα 9iv. Κύρια κατηγορία ωφελούμενων, ήτοι ομάδα στόχος είναι, όπως  
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αναφέρεται στον συγκεκριμένο δείκτη, οι μειονεκτούντες, κατά κύριο λόγο 

χαμηλού εισοδήματος, οι οποίοι ζουν σε νοικοκυριά ανέργων και δικαιούνται 

κοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της υγειονομικής περίθαλψης.  

Η τιμή στόχος του δείκτη αναφέρεται σε μέρος του προϋπολογισμού της 

προαναφερόμενης κατηγορίας παρέμβασης (112) και αντιστοιχεί σε 

προϋπολογισμό 17.915.394 Ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), 

όπως αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα 4. 

Το μέσο μοναδιαίο κόστος, ανά ωφελούμενο σε δημόσια δαπάνη (κοινοτική 

συνδρομή και εθνική συμμετοχή), ανέρχεται σε 1.194 Ευρώ. 

 

Ο υπολογισμός του παραπάνω μοναδιαίου κόστους προήλθε από την αξιοποίηση 

των στοιχείων υλοποίησης παρόμοιων έργων, στην προγραμματική περίοδο 2007-

2014, με προσαύξηση 2,5% ετήσιου εκτιμώμενου πληθωρισμού. Επίσης, όπου η 

προηγούμενη υλοποίηση έδειξε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν υψηλά 

κόστη, στον παρόντα υπολογισμό εξορθολογίστηκαν, στο πλαίσιο της νέας 

προσέγγισης αυτών των δράσεων. 

Για το έτος 2018 προσδιορίστηκε τιμή στόχος 3.500 ωφελούμενοι, λόγω της 

υπολογιζόμενης έγκαιρης έναρξης και υλοποίησης των δράσεων. Αποτελεί 

προτεραιότητα η έναρξη των δράσεων υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού και 

ανακούφισης από τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης και αντιμετωπίζοντας τις 

συνθήκες φτώχειας.  

Οι εκτιμήσεις για τις τιμές στόχους μπορεί να μην επικυρωθούν σε τρεις 

περιπτώσεις:  

α) Σε περίπτωση «τεχνικού» κωλύματος, αν δηλαδή οι κατηγορίες πράξεων ανά 

κατηγορία παρέμβασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο 

Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διαβουλεύσεις του Κράτους Μέλους με την 

Επιτροπή, λόγω συγκεκριμένης δέσμευσης, για «προνοιακές» πράξεις / 

δράσεις. 

β) Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης της εκπόνησης εξειδίκευσης της 

περιφερειακής στρατηγικής για τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη, ή / και 

καθυστέρησης έναρξης της λειτουργίας του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών 

της περιφερειακής αγοράς εργασίας. 

γ) Σε περίπτωση μη έγκαιρης συμφωνίας ή / και ασυμφωνίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κατά τις διαβουλεύσεις με την Περιφέρεια ή / και το κράτος μέλος 

περί ενίσχυσης «προνοιακών» δράσεων. 

5. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100. 

Τιμή στόχος 2018: 22.500.000 Ευρώ. 
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Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν σε όλες τις 

κατηγορίες παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας με αντίστοιχους κωδικούς 104, 

106, 109, 110, 111, 112, 113 και 114. 

Ο συγκεκριμένος, είναι οικονομικός δείκτης και είναι από τους πλέον αξιόπιστους 

και αναμφισβήτητους δείκτες υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα 

Προτεραιότητας. Και αυτό επειδή οι δαπάνες πιστοποιούνται από τα αρμόδια 

Όργανα και Αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος. 

Η τιμή του δείκτη αντιπροσωπεύει το 33% του προϋπολογισμού του Άξονα 

Προτεραιότητας και αναφέρεται σε δημόσια δαπάνη (κοινοτική συνδρομή και 

εθνική συμμετοχή). 

Οι δαπάνες αυτές προέρχονται από την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων όλων 

των δεικτών εκροής μέχρι και το 2018, όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα 

4 των δεικτών του πλαισίου επίδοσης, καθώς και από την υλοποίηση μέρους των 

στόχων των υπόλοιπων δράσεων / έργων του Άξονα Προτεραιότητας που δεν 

συμμετέχουν στο πλαίσιο επίδοσης. 

Η εκτίμηση ως προς την τιμή στόχου των πιστοποιημένων δαπανών μέχρι και το 

2018 μπορεί να μην επικυρωθεί αν αποδειχθούν λανθασμένες κάποιες από τις 

υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί για τις τιμές στόχους όλων των προηγούμενων 

δεικτών και κυρίως στην περίπτωση καθυστέρησης του μηχανισμού διάγνωσης 

αναγκών στην περιφερειακή αγορά εργασίας, ή / και στην μη συμφωνία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υλοποίηση δράσεων «προνοιακής» κατεύθυνσης. 

 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2Β: «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού». 

 

1. Δείκτης: «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

υγείας», με κωδικό CO36. 

Τιμή στόχος 2023: 50.000 άτομα. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται / προσδιορίζεται από πράξεις που 

αντιστοιχούν στην κατηγορία παρέμβασης με κωδικό 53. 

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίσθηκε με βάση πρωτογενή έρευνα και αντίστοιχη 

λεπτομερή χαρτογράφηση των αναγκών σε υποδομές υγείας από το Υπουργείο 

Υγείας. 

Η συγκεκριμένη χαρτογράφηση χωροθετήθηκε και εξ’ αυτής της χωροθέτησης 

προσδιορίσθηκε ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανά υποδομή υγείας, με ιεράρχηση 

των προγραμματισμένων έργων Α’ βάθμιας περίθαλψης στις φτωχότερες περιοχές, 

αλλά και Β’ βάθμιας για το σύνολο των κατοίκων. Έτσι προσδιορίσθηκε ο 
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πληθυσμός, ο οποίος θα εξυπηρετηθεί από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, κατόπιν 

των προγραμματισμένων παρεμβάσεων. 

Το συνολικό κόστος αυτών των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 2,5 εκατ. Ευρώ 

(κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), κατανεμημένο στην κατηγορία 

παρέμβασης με κωδικό 53, δεσμεύοντας το σύνολο του αντίστοιχου 

προϋπολογισμού της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης. 

 

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, η οποία είναι 10.000, αυτή 

εκτιμήθηκε με τον προσδιορισμό της τεχνικής ωριμότητας των σχεδιαζόμενων 

έργων. Με αυτό τον τρόπο υπολογίσθηκε ο πληθυσμός που θα εξυπηρετείται από 

αυτές τις υποδομές που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το 2018. Δύο σημαντικές 

παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για την εκτίμηση της τιμής στόχου για το 

2018, ήταν, αφ’ ενός η επιλογή των περιοχών που θα προηγηθούν στην βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αφ’ ετέρου το επίπεδο φτώχειας σε 

συγκεκριμένες περιοχές της Περιφέρειας, καθώς και το πλήθος των 

εξυπηρετούμενων από τις μονάδες υγείας στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις. 

Οι παραπάνω εκτιμήσεις μπορεί να μην επικυρωθούν, αν αποδειχθούν 

λανθασμένες οι ακόλουθες υποθέσεις: 

 Το Υπουργείο Υγείας θα εγκρίνει έγκαιρα και χωρίς ιδιαίτερα δεσμευτικούς 

όρους τις παρεμβάσεις στις υποδομές υγείας. 

 Οι φορείς υλοποίησης / δικαιούχοι των αντίστοιχων πράξεων επισπεύσουν τις 

διαδικασίες ωρίμανσης των αντίστοιχων έργων. 

 

2. Δείκτης: «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

πρόνοιας». Δείκτης εκροών, με κωδικό Τ2428. 

Τιμή στόχος 2023: 50.000 άτομα. 

Ο δείκτης αυτός αναφέρεται σε πράξεις που αντιστοιχούν στη Κατηγορία 

Παρέμβασης, με κωδικό 55. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον κατ’ αρχάς προγραμματισμό της Περιφέρειας στη βάση 

των σε εύρος και βάθος διαβουλεύσεων με τους τοπικούς φορείς και κυρίως με τις 

Δημοτικές Αρχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προσδιορίσθηκαν σ’ ένα πρώτο 

επίπεδο οι ανάγκες της Περιφέρειας σε κοινωνικές δομές. 

 

Με αυτά τα στοιχεία έγινε η εκτίμηση της τιμής στόχου για κάλυψη αναγκών σε 

υπηρεσίες πρόνοιας 50.000 ατόμων, προσδιορίζοντας και τους αντίστοιχους / 

ανάλογους πόρους του Προγράμματος, σε 1,875 εκατ. Ευρώ, έχοντας ως 

εμπειρική βάση, από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ότι το μέσο κόστος 
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μιας κοινωνικής δομής με 2 – 3 κύριες αίθουσες φιλοξενίας ωφελούμενων φθάνει 

στις 230 χιλ. Ευρώ ανά κύρια αίθουσα. 

 

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, σε σχέση με τη διαδικασία 

τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης, των αντίστοιχων έργων, εκτιμήθηκε ότι θα 

έχουν ωφεληθεί 10.000 άτομα, ήτοι το 20% του συνολικού στόχου. 

Οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να μην επικυρωθούν, αν αποδειχθούν λανθασμένες οι 

ακόλουθες υποθέσεις. 

 Θα επιτευχθούν οι αναμενόμενες εκπτώσεις στις αντίστοιχες διαγωνιστικές 

διαδικασίες. 

 Το Υπουργείο Εργασίας θα διατηρήσει τον ίδιο σχεδιασμό, με δεδομένο ότι 

απαιτείται έγκριση σκοπιμότητας γι’ αυτές τις μονάδες. 

 

3. Δείκτης: «Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής μέριμνας ή 

εκπαίδευσης που ενισχύονται», με κωδικό CO35. 

Τιμή στόχος 2023: 1.600 

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται / προσδιορίζεται από πράξεις που 

αντιστοιχούν στις κατηγορίες παρέμβασης, με κωδικούς 49, 50, 51 και 52. 

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίσθηκε με βάση τρεις παραδοχές. Η πρώτη 

αναφέρει ότι η δυναμικότητα κάθε δομής είναι 35 - 40 ωφελούμενοι. Η δεύτερη 

παραδοχή αναφέρεται στο ότι κάθε δομή περιλαμβάνει δύο κύριες αίθουσες και 

αρκετούς βοηθητικούς χώρους. Τέλος, η τρίτη παραδοχή αναφέρεται στο μέσο 

μοναδιαίο κόστος ανά κύρια αίθουσα της δομής, συμπεριλαμβανομένων και των 

βοηθητικών χώρων. Αυτό το κόστος ανέρχεται σε 185.000 Ευρώ, σύμφωνα με 

στοιχεία υλοποίησης αντίστοιχων έργων της περιόδου 2007-2013. Με αυτές τις 

παραδοχές και υπολογίζοντας ετήσιο πληθωρισμό της τάξης του 2,5% για την 

περίοδο 2014-2020, αλλά παράλληλα και μεγαλύτερες εκπτώσεις από τους 

αντίστοιχους διαγωνισμούς, το μέσο κόστος κάθε αίθουσας εκτιμάται σε 180.000 

Ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή). 

Ως εκ τούτου, το ποσό των 15.000.000 Ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική 

συμμετοχή) στο οποίο αντιστοιχεί η τιμή στόχος του δείκτη κατανέμεται στις 

κατηγορίες παρέμβασης με κωδικούς 49, 50, 51 και 52, καλύπτοντας το 100% του 

προϋπολογισμού όλων των κατηγοριών παρέμβασης και δημιουργώντας περίπου 

80 αίθουσες ή 40 δομές. 

 

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, σε σχέση με τη διαδικασία 

τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης των αντίστοιχων έργων, εκτιμήθηκε με βάση 
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τη δυνατότητα ωρίμανσης περίπου 12 δομών, οι οποίες θα υλοποιηθούν ταχύτερα 

και θα εξυπηρετήσουν ανάλογο πληθυσμό ωφελουμένων, πλησίον των 500. 

Οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να μην επικυρωθούν, αν αποδειχθούν λανθασμένες οι 

ακόλουθες υποθέσεις. 

 Ότι θα επιτευχθούν οι αναμενόμενες εκπτώσεις στις αντίστοιχες διαγωνιστικές 

διαδικασίες. 

 Ότι δεν θα ανακάμψει γρήγορα ο κατασκευαστικός κλάδος και ο πληθωρισμός 

σε αυτή την κατηγορία αγαθών θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. 

 Δεν θα διαφοροποιηθεί η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας, όσον αφορά 

στις προτεραιότητες περί των υποδομών εκπαίδευσης. 

 

4. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100. 

Τιμή στόχος 2018: 7.500.000 Ευρώ. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν σε όλες τις 

κατηγορίες παρέμβασης του ΑΠ με αντίστοιχους κωδικούς 49, 50, 51, 52, 53, 55, 

73 και 97. 

Ο συγκεκριμένος είναι οικονομικός δείκτης και είναι από τους πλέον αξιόπιστους 

και αναμφισβήτητους δείκτες υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα 

Προτεραιότητας. Αυτό ισχύει επειδή οι δαπάνες πιστοποιούνται από τα αρμόδια 

Όργανα και αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος. 

Η τιμή του δείκτη αντιπροσωπεύει το 30% του προϋπολογισμού του Άξονα 

Προτεραιότητας και αναφέρεται σε δημόσια δαπάνη (κοινοτική συνδρομή και 

εθνική συμμετοχή). 

Οι δαπάνες αυτές προέρχονται από την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων όλων 

των δεικτών εκροής μέχρι και το 2018, όπως αναφέρονται στον πίνακα των 

δεικτών του πλαισίου επίδοσης, καθώς και από άλλες παρεμβάσεις του ΑΠ2Β και 

συγκεκριμένα από τις παρεμβάσεις των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 9β, 9γ και 

9δ. 

Η εκτίμηση ως προς την τιμή στόχου των πιστοποιημένων δαπανών μέχρι και το 

2018 μπορεί να μην επικυρωθεί αν αποδειχθούν λανθασμένες κάποιες από τις 

υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί για τις τιμές στόχους όλων των προηγούμενων 

δεικτών. 
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Άξονας Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος - μετάβαση σε μια 

οικονομία φιλική στο περιβάλλον». 

 

1. Δείκτης: «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται  από βελτιωμένη 

παροχή νερού», με κωδικό CO18. 

Τιμή στόχος 2023: 13.000 άτομα. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται / προσδιορίζεται από πράξεις που 

αντιστοιχούν στις κατηγορίες παρέμβασης, με κωδικούς 20, 21 και 22. 

 

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίσθηκε με βάση το  κόστος ομοειδών 

παρεμβάσεων διαχείρισης υδάτινων πόρων και του εξ’ αυτών εξυπηρετούμενου 

πληθυσμού, οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των έργων διαχείρισης πόσιμου νερού 

διαμορφώνεται ανάλογα με τη φύση / είδος των έργων, τα ανάλογα έργα της 

περιόδου 2007-2013, κατηγοριοποιήθηκαν σε τρία είδη παρεμβάσεων με τα 

αντίστοιχα μέσα μοναδιαία κόστη, ανά ωφελούμενο πληθυσμό, ως εξής: 

α) Εσωτερικά δίκτυα: 560 ευρώ ανά κάτοικο. 

β) Εξωτερικά δίκτυα: 228 ευρώ ανά κάτοικο. 

γ) Αντλιοστάσια και συνδετήριοι αγωγοί: 205 ευρώ ανά κάτοικο. 

 

Σ’ αυτή τη φάση σχεδιασμού του Προγράμματος, όσον αφορά στις κατηγορίες / 

είδη παρεμβάσεων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν συγκεκριμένα έργα με 

τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων προβλέπεται το 

σύνολο των παρεμβάσεων για το αυτό πλήθος ωφελουμένων. Ως εκ τούτου 

λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των κατηγοριών / ειδών έργων διαχείρισης νερού 

και βάσει αυτών άθροισμα του κόστους ανά κάτοικο. Έτσι το μέσο κόστος 

διαμορφώνεται στα 1.350 € ανά κάτοικο, λαμβάνοντας υπόψη και μέσο ετήσιο 

ρυθμό πληθωρισμού 2,5%. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν μεγαλύτερες 

επιπτώσεις λόγω ύφεσης και κρίσης στον κλάδο των κατασκευών. 

Με αυτά ως δεδομένα, το ποσό των 17.500.000 Ευρώ (κοινοτική συνδρομή και 

εθνική συμμετοχή), στο οποίο αντιστοιχεί η τιμή στόχος του δείκτη, κατανέμεται 

στις κατηγορίες παρέμβασης με κωδικούς 20, 21 και 22, καλύπτοντας το 100% 

του συνολικού προϋπολογισμού και των τριών κατηγοριών παρέμβασης, με 

ωφελούμενους 13.000 κατοίκους. 

 

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, η οποία έχει προσδιορισθεί σε 

4.000, σε σχέση με τη διαδικασία τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης των 
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αντίστοιχων έργων, εκτιμήθηκε με βάση τη δυνατότητα ωρίμανσης συγκεκριμένων 

έργων, τα οποία θα υλοποιηθούν ταχύτερα και θα εξυπηρετήσουν ανάλογο 

πληθυσμό ωφελουμένων. Έτσι εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έργα με 

ωφελούμενο πληθυσμό, το 31%του συνολικού στόχου. 

Οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να μην επικυρωθούν, αν αποδειχθούν λανθασμένες οι 

ακόλουθες υποθέσεις: 

 Θα επιτευχθούν οι αναμενόμενες εκπτώσεις στις αντίστοιχες διαγωνιστικές 

διαδικασίες. 

 Η ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου θα είναι αργή και ο πληθωρισμός σε 

αυτή την κατηγορία υπηρεσιών θα παραμείνει χαμηλός. 

 

2. Δείκτης: «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και 

πόλους έλξης επισκεπτών», με κωδικό CO09. 

Τιμή στόχος 2023: 30.000. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν στις 

κατηγορίες παρέμβασης με κωδικούς 91, 92, και 94, δεσμεύοντας το σύνολο του 

προϋπολογισμού των 91, 92 και ένα μέρος του προϋπολογισμού της κατηγορίας 

παρέμβασης 94. 

 

Ο ποσοτικοποιημένος στόχος του δείκτη υπολογίσθηκε, μετά από σχετικές 

διαβουλεύσεις με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και τοπικών 

φορέων, για προσδιορισμό των αναγκών παρεμβάσεων σε πολιτιστικά και φυσικά 

μνημεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στη συνέχεια, προσδιορίσθηκαν οι μέχρι 

σήμερα επισκέψεις σε ορισμένα από αυτά και εκτιμήθηκαν οι μελλοντικές 

επισκέψεις με βάση τις παρεμβάσεις που προβλέπονται. Οι προβλεπόμενες 

παρεμβάσεις εξυπηρετούν τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και του 

Προγράμματος γενικότερα, για προστασία και ανάδειξη της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς, για διαφοροποίηση και διεύρυνση του τουριστικού 

προϊόντος της Περιφέρειας, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Περιφερειακής 

Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας. Οι προγραμματιζόμενες 

παρεμβάσεις έχουν κατ’ εκτίμηση προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης της τάξης των 

13,00 εκατ. Ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), ο οποίος, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι το άθροισμα του συνόλου των προϋπολογισμών των 

κατηγοριών παρέμβασης με κωδικούς 91 και 92 και ενός μέρους του 

προϋπολογισμού της κατηγορίας παρέμβασης με κωδικό 94. 
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Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, η οποία έχει προσδιορισθεί σε 

6.000 επισκέψεις, εκτιμήθηκε σε σχέση με τη διαδικασία τεχνικής και διοικητικής 

ωρίμανσης των αντίστοιχων έργων, τα οποία θα υλοποιηθούν ταχύτερα. 

Οι παραπάνω εκτιμήσεις μπορεί να μην επικυρωθούν μόνο αν κατά τη διαδικασία 

τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης των αντίστοιχων έργων αντιμετωπισθούν μη 

προβλεπόμενες δυσκολίες και καθυστερήσεις, λόγω της ιδιαίτερης φύσης αυτών 

των δράσεων. 

 

3. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100. 

Τιμή στόχος 2018: 16.250.000 Ευρώ. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν σε όλες τις 

κατηγορίες παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας, με κατά κύριο λόγο εστίαση 

στις κατηγορίες παρέμβασης και αντίστοιχες δράσεις που προσδιορίζουν τους 

δείκτες του πλαισίου επίδοσης. 

 

Ο συγκεκριμένος είναι οικονομικός δείκτης και είναι από τους πλέον αξιόπιστους 

και αναμφισβήτητους δείκτες αποτελέσματος υλοποίησης του οικονομικού 

αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας. Και αυτό επειδή οι δαπάνες 

πιστοποιούνται από τα αρμόδια Όργανα και αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου του Προγράμματος. 

Η τιμή του δείκτη αντιπροσωπεύει το 28% του προϋπολογισμού του Άξονα 

Προτεραιότητας και αναφέρεται σε δημόσια δαπάνη (κοινοτική συνδρομή και 

εθνική συμμετοχή). 

Οι δαπάνες αυτές προέρχονται από την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων, αφ’ 

ενός όλων των δεικτών εκροής μέχρι και το 2018, όπως αναφέρονται στον 

συνημμένο πίνακα των δεικτών του πλαισίου επίδοσης, αφ’ ετέρου από τις 

υπόλοιπες δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας οι οποίες δεσμεύουν το 44,09% του 

προϋπολογισμού του. 

Η εκτίμηση ως προς την τιμή στόχου των πιστοποιημένων δαπανών μέχρι και το 

2018 μπορεί να μην επικυρωθεί αν αποδειχθούν λανθασμένες κάποιες από τις 

υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί για τις τιμές στόχους όλων των προηγούμενων 

δεικτών. 

 

 

Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση 

υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη». 

 

1. Δείκτης: «Συνολικό μήκος νέων δρόμων», με κωδικό C013. 
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Τιμή στόχος 2023: 28 χλμ. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται σε πράξεις που αντιστοιχούν στην κατηγορία 

παρέμβασης με κωδικό 31. 

 

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίσθηκε με βάση το κόστος ομοειδών 

παρεμβάσεων (εθνικής και επαρχιακής οδοποιίας), οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013, καθώς και από επίσημα στοιχεία 

κατασκευαστικών φορέων, σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη μέσο ετήσιο 

πληθωρισμό της τάξης του 2,5%. Με βάση αυτές τις παραμέτρους και τα ιδιαίτερα 

γεωμορφολογικά στοιχεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και το μέσο 

μοναδιαίο κόστος που αντιστοιχεί σε κατασκευή νέου οδικού δικτύου, φθάνει στα 

1,25 εκατ €, έχοντας υπολογίσει και τις σχετικές εκπτώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη 

τον εκτιμώμενο πληθωρισμό, τότε το μέσο κόστος ανά χλμ. φθάνει περίπου τα 

1,52 εκατ €. Με αυτά τα δεδομένα, το ποσό των 42.500.000 Ευρώ (κοινοτική 

συνδρομή και εθνική συμμετοχή), με αυτό το μέσο κόστος, αντιστοιχεί σε 28 χλμ 

οδικών παρεμβάσεων. Η τιμή στόχος του δείκτη συνδέεται με την κατηγορία 

παρέμβασης με κωδικό 31 καλύπτοντας το 100% του συνολικού προϋπολογισμού 

της κατηγορίας παρέμβασης, αλλά και με την κατηγορία παρέμβασης με κωδικό 

36, καλύπτοντας το 57% του προϋπολογισμού της. 

 

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, η οποία έχει προσδιορισθεί σε 

7 χλμ, σε σχέση με τη διαδικασία τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης των 

αντίστοιχων έργων, εκτιμήθηκε με βάση τη δυνατότητα ωρίμανσης συγκεκριμένων 

έργων, ορισμένα από τα οποία προετοιμάζονται ήδη στο πλαίσιο της τρέχουσας 

προγραμματικής περιόδου. 

Οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να μην επικυρωθούν, αν αποδειχθούν λανθασμένες οι 

ακόλουθες υποθέσεις. 

 Θα επιτευχθούν οι αναμενόμενες εκπτώσεις στις αντίστοιχες διαγωνιστικές 

διαδικασίες. 

 Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις, ως προς τη φύση των εργασιών και τους 

αναπτυξιακούς στόχους, θα συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική Μεταφορών, 

όπως περιγράφεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

2. Δείκτης: «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

δρόμων», με κωδικό CO14. 

Τιμή στόχος 2023: 32 χιλιόμετρα. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν στην 

κατηγορία παρέμβασης με κωδικό 34, δεσμεύοντας το 100% του προϋπολογισμού 
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της, αλλά και με την κατηγορία παρέμβασης με κωδικό 36, δεσμεύοντας το 43% 

του προϋπολογισμού της. 

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίσθηκε με βάση το κόστος ομοειδών 

παρεμβάσεων (εθνικής και επαρχιακής οδοποιίας), οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013, λαμβάνοντας υπόψη μέσο ετήσιο 

πληθωρισμό της τάξης του 2,5%. Με βάση τα δεδομένα της τρέχουσας περιόδου, 

το μέσο μοναδιαίο κόστος που αντιστοιχεί σε αναβάθμιση οδικού δικτύου φθάνει 

τα 750.000 €, έχοντας υπολογίσει και τις σχετικές εκπτώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη 

και τον εκτιμώμενο πληθωρισμό, τότε το μέσο κόστος φθάνει περίπου τις 892.000 

€. Ως εκ τούτου, το ποσό των 28.511.250 Ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική 

συμμετοχή) με αυτό το μέσο κόστος αντιστοιχεί σε 32 χλμ οδικών παρεμβάσεων. 

Η τιμή στόχος του δείκτη, όπως προαναφέρθηκε, συνδέεται με την κατηγορία 

παρέμβασης με κωδικό 34 και καλύπτει το 100% του συνολικού προϋπολογισμού 

της κατηγορίας παρέμβασης, ενώ δεσμεύει και το 43% του προϋπολογισμού της 

κατηγορίας παρέμβασης με κωδικό 36. 

 

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, η οποία έχει προσδιορισθεί σε 

9 χλμ, σε σχέση με τη διαδικασία τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης των 

αντίστοιχων έργων, εκτιμήθηκε με βάση τη δυνατότητα ωρίμανσης συγκεκριμένων 

έργων, ορισμένα από τα οποία προετοιμάζονται ήδη στο πλαίσιο της τρέχουσας 

προγραμματικής περιόδου. 

Οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να μην επικυρωθούν, αν αποδειχθούν λανθασμένες οι 

ακόλουθες υποθέσεις. 

 Θα επιτευχθούν οι αναμενόμενες εκπτώσεις στις αντίστοιχες διαγωνιστικές 

διαδικασίες. 

 Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις θα συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική 

Μεταφορών, όπως περιγράφεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

3. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100. 

Τιμή στόχος 2018: 20.000.000 Ευρώ. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν σε όλες τις 

κατηγορίες παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας, ενώ ιδιαίτερη εστίαση για 

δημιουργία δαπανών σημειώνεται σε κατηγορίες παρέμβασης και πράξεων, οι 

οποίες προσδιορίζουν δείκτες του πλαισίου επίδοσης του Προγράμματος. 

Ο συγκεκριμένος είναι οικονομικός δείκτης και είναι από τους πλέον αξιόπιστος και 

αναμφισβήτητους δείκτες αποτελέσματος υλοποίησης του οικονομικού 

αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας. Και αυτό επειδή οι δαπάνες 
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πιστοποιούνται από τα αρμόδια Όργανα και αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου του Προγράμματος. 

Η τιμή του δείκτη αντιπροσωπεύει το 27,3% του προϋπολογισμού του Άξονα 

Προτεραιότητας και αναφέρεται σε δημόσια δαπάνη (κοινοτική συνδρομή και 

εθνική συμμετοχή). 

Οι δαπάνες αυτές προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από την υλοποίηση και 

επίτευξη των στόχων όλων των δεικτών εκροής μέχρι και το 2018, όπως 

αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα των δεικτών του πλαισίου επίδοσης, με 

δεδομένο ότι αυτές καλύπτουν το 93,52% του προϋπολογισμού του Άξονα 

Προτεραιότητας. 

Η εκτίμηση ως προς την τιμή στόχο των πιστοποιημένων δαπανών, μέχρι και το 

2018, μπορεί να μην επικυρωθεί αν αποδειχθούν λανθασμένες κάποιες από τις 

υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί για τις τιμές στόχους όλων των προηγούμενων 

δεικτών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Περιγραφή του τρόπου επιλογής (κριτήρια και 

μεθοδολογία) των δεικτών εκροών του Πλαισίου Επιδόσεων (με βάση τους 

οποίους θα επανεξεταστούν οι επιδόσεις του Προγράμματος), 

συμπεριλαμβανομένης σχετικής εξήγησης για τη μέθοδο που 

χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πράξεις που 

συνεισφέρουν στους εκτιμώμενους στόχους και ορόσημα (καλύπτουν 

τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 

/Προτεραιότητα) 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 

ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), 

μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση 

της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας». 

 

1. Δείκτης: «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις». 

Δείκτης εκροών, με κωδικό CO02. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης, πέραν του ότι είναι κοινός δείκτης εκροών ΕΤΠΑ, 

επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο ότι προσδιορίζει και ανταποκρίνεται στους βασικούς 

στόχους του Άξονα Προτεραιότητας για άμεση ενίσχυση, μέσω επιχορήγησης, 

υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων της Περιφέρειας, με στόχο τη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας, δηλαδή στην στρατηγική στόχευση του Άξονα 

Προτεραιότητας, έτσι ώστε να συνδεθεί η εξέταση των επιδόσεων με τους 

επιδιωκόμενους στόχους. 

Με βάση δε, το ποσό του προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης που 

αντιστοιχεί στον δείκτη, το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που 

προσδιορίζουν το δείκτη ανέρχεται στο 65,55% του προϋπολογισμού του Άξονα 

Προτεραιότητας και ως εκ τούτου ο δείκτης αυτής της κατηγορίας δράσεων 

συμβάλλει κατά σημαντικό βαθμό στην δεικτοποίηση μεγάλου μέρους του 

προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας. 

 

2. Δείκτης: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις». Δείκτης βασικού σταδίου 

υλοποίησης, με κωδικό Κ302. 

Επίσης, ο δείκτης αυτού του συγκεκριμένου σταδίου υλοποίησης επιλέχθηκε με 

βασικό κριτήριο, ότι οι υπογεγραμμένες συμβάσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία 

παρέμβασης προσδιορίζουν / καθορίζουν την οικονομική και φυσική 

επιτευξιμότητα των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας και είναι ένας από τους 

σημαντικότερους δείκτες παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του Άξονα 

Προτεραιότητας, έστω και αν δεν έχει επιτευχθεί απόλυτα ο στόχος του 
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οικονομικού δείκτη. Παράλληλα, λαμβανομένου υπόψη ότι οι πιστοποιημένες 

δαπάνες για ιδιωτικές επενδύσεις εξαρτώνται από πολλούς εξωγενείς παράγοντες, 

ιδίως από την εκάστοτε οικονομική κατάσταση των δικαιούχων ΜΜΕ, οι 

υπογραφείσες συμβάσεις προσδιορίζουν την πορεία υλοποίησης του Άξονα 

Προτεραιότητας σε ένα μέσο-βραχυπρόθεσμο διάστημα. 

 

3. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών». Οικονομικός Δείκτης, με 

κωδικό F100. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους 

δείκτες του βαθμού αποτελεσματικής υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου 

του Άξονα Προτεραιότητας, με δεδομένο ότι οι δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί από τα 

αρμόδια όργανα και αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του 

Προγράμματος. 

 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2Α: «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου 

δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση». 

 

1. Δείκτης: «Άνεργοι συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων», 

με κωδικό CO01. 

Ο δείκτης αυτός, εκτός του ότι είναι κοινός δείκτης εκροών του ΕΚΤ, επιλέχθηκε 

με κύριο κριτήριο την ανταπόκρισή του στους βασικούς στόχους του Άξονα 

Προτεραιότητας, αλλά και του ΕΚΤ, για εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης, ακόμη και στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9, παρά του ότι 

δεσμεύει μόνο το 5,51% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας. 

Παράλληλα, ο συγκεκριμένος δείκτης αντιπροσωπεύει παρεμβάσεις οι οποίες 

συμβάλλουν στην άμεση αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της 

οικονομικής κρίσης και ύφεσης στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας, οι οποίες 

αναφέρονται στην αλματώδη αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας. 

 

2. Δείκτης: «Άλλα μειονεκτούντα άτομα». Δείκτης Εκροών, με κωδικό CO17. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης, πέραν του ότι είναι κοινός δείκτης εκροών για το ΕΚΤ, 

επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο ότι, αφ’ ενός αντιστοιχεί / προσδιορίζεται από 

πράξεις που ανήκουν σε κατηγορία παρέμβασης η οποία δεσμεύει το 25,70% του 

προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, αφ’ ετέρου και κατ’ ακολουθία 

προσδιορίζει και ανταποκρίνεται στους βασικούς στόχους του Άξονα 

Προτεραιότητας για αντιμετώπιση αλλά και πρόληψη της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού κοινωνικά ευπαθών ομάδων. 
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Με βάση δε το ποσό του προϋπολογισμού των Κατηγοριών Παρέμβασης που 

αντιστοιχούν στον δείκτη, το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που 

προσδιορίζουν το δείκτη, συμβάλει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό (43%) στην 

επίτευξη του στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα με δείκτες, κατά 

τουλάχιστον 50%. 

 

3. Δείκτης: «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων 

ατόμων», με κωδικό Τ2450. 

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας είναι η 

βελτίωση της απασχολησιμότητας ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Ως εκ τούτου, 

με δεδομένο ότι τα άτομα που είναι δεσμευμένα για την φροντίδα εξαρτώμενων 

ατόμων, τα οποία κατά τη μεγάλη πλειονότητά τους είναι γυναίκες, οι παρεμβάσεις 

που ανταποκρίνονται σ’ αυτόν τον δείκτη είναι απόλυτα συναφείς με τους 

βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας. 

Επίσης, με βάση το ποσό προϋπολογισμού της κατηγορίας παρέμβασης που 

αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δείκτη, αυτός συμβάλλει κατά 5,51% στην 

δεικτοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας. 

 

4. Δείκτης: «Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων», με κωδικό 

CO12. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου δείκτη έγινε με βασικό κριτήριο ότι, αυτός 

ανταποκρίνεται στους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, αλλά και 

κυρίως στους στόχους του ΕΚΤ, για την προώθηση των ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης. Παράλληλα, αντιστοιχεί σε πράξεις που καλύπτουν το 26,31% του 

προϋπολογισμού του ΑΠ2Α. 

Ως εκ τούτου, το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που προσδιορίζουν 

τον δείκτη συμβάλει κατά σημαντικό βαθμό στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη 

του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας κατά 50%. Πέραν αυτών είναι 

κοινός δείκτης εκροών του ΕΚΤ και προηγείται σε επιλογή για το πλαίσιο επίδοσης 

έναντι άλλης κατηγορίας δεικτών. 

 

5. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους 

δείκτες της αποτελεσματικής υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα 

Προτεραιότητας, με δεδομένο ότι οι δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια 

όργανα και αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος. 
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Άξονας Προτεραιότητας 2Β: «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού». 

 

1. Δείκτης: «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

υγείας». Δείκτης Εκροών, με κωδικό CO36. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης, πέραν του ότι είναι κοινός δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, 

επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο ότι, αφ’ ενός προσδιορίζεται από πράξεις οι οποίες 

δεσμεύουν το 10% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, αφ’ ετέρου 

και κατ’ ακολουθία, προσδιορίζει και ανταποκρίνεται σε έναν από τους βασικούς 

στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, για αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων  

της οικονομικής κρίσης στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας και για 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Με βάση δε, το ποσό του προϋπολογισμού των Κατηγοριών Παρέμβασης που 

αντιστοιχούν στον δείκτη, το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που 

προσδιορίζουν το δείκτη συμβάλει κατά σημαντικό ποσοστό στην επίτευξη του 

στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα με δείκτες, κατά τουλάχιστον 

50%. 

 

2. Δείκτης: «Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή 

εκπαίδευσης που ενισχύονται». Δείκτης Εκροών, με κωδικό CO35. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης, πέραν του ότι είναι κοινός δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, 

επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο ότι, αφ’ ενός προσδιορίζεται από πράξεις, οι οποίες 

δεσμεύουν το 60% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, αφ’ ετέρου 

και κατ’ ακολουθία προσδιορίζει και ανταποκρίνεται σε έναν από τους βασικούς 

στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, για αναβάθμιση του τομέα της εκπαίδευσης. 

Με βάση δε, το ποσό του προϋπολογισμού των Κατηγοριών Παρέμβασης που 

αντιστοιχούν στον δείκτη, το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που 

προσδιορίζουν το δείκτη, συμβάλει κατά μεγάλο ποσοστό στην επίτευξη του 

στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα με δείκτες, κατά τουλάχιστον 

50%. 

 

3. Δείκτης: «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

πρόνοιας», με κωδικό Τ2428. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου δείκτη έγινε με βασικό κριτήριο ότι, προσδιορίζει και 

ανταποκρίνεται σε έναν από τους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας για 

αναβάθμιση των υπηρεσιών πρόνοιας. Παράλληλα, αντιστοιχεί σε πράξεις, οι 

οποίες δεσμεύουν το 7,5% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας. 
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4. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών». Οικονομικός Δείκτης, με 

κωδικό F100. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους 

δείκτες της αποτελεσματικής υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα 

Προτεραιότητας, με δεδομένο ότι οι δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια 

όργανα και αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος. 

 

 

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος - μετάβαση σε μια 

οικονομία φιλική στο περιβάλλον». 

 

1. Δείκτης: «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

παροχή νερού», με κωδικό CO18. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης επιλέχθηκε, πέραν του ότι αποτελεί Κοινό δείκτη εκροών, 

με βασικό κριτήριο ότι προσδιορίζει και ανταποκρίνεται σε έναν από τους βασικούς 

στόχους του Άξονα Προτεραιότητας για ορθολογική διαχείριση των φυσικών 

πόρων, ενώ συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών περί του Ευρωπαϊκού 

Περιβαλλοντικού Κεκτημένου. Έτσι, συνδέεται η εξέταση των επιδόσεων του 

Άξονα Προτεραιότητας με τους επιδιωκόμενους στόχους του. 

Με βάση δε, το ποσό του προϋπολογισμού των Κατηγοριών Παρέμβασης που 

αντιστοιχούν στον δείκτη και το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που 

προσδιορίζουν το δείκτη, αυτός συμβάλει κατά σημαντικό βαθμό στην επίτευξη του 

στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας με δείκτες, 

τουλάχιστον κατά 50%. Συγκεκριμένα, συμβάλλει κατά 30,1% στην κάλυψη του 

προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας. 

 

2. Δείκτης: «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και 

πόλους έλξης επισκεπτών», με κωδικό C009. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο ότι προσδιορίζει και 

ανταποκρίνεται σε έναν από τους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, 

για ανάδειξη και αναπτυξιακή αξιοποίηση του φυσικού και του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος της Περιφέρειας. 

Παράλληλα, ο συγκεκριμένος δείκτης συνδέεται και με την Περιφερειακή 

Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης», όταν ένας από τους πυλώνες της είναι η 

σύνδεση του κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι της Περιφέρειας με τον τουρισμό και 

πολιτισμό, άμεσα συνδεόμενοι αυτοί οι τομείς με τον κεντρικό πυλώνα της 

περιφερειακής RIS3 που είναι ο αγροδιατροφικός τομέας. 
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Με βάση δε το ποσό του προϋπολογισμού των Κατηγοριών Παρέμβασης που 

αντιστοιχούν στον δείκτη και το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που 

προσδιορίζουν το δείκτη συμβάλει κατά ένα σημαντικό βαθμό (25,81%) στην 

επίτευξη του στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 

με δείκτες, τουλάχιστον κατά 50%. 

 

3. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους 

δείκτες της αποτελεσματικής υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα 

Προτεραιότητας, με δεδομένο ότι οι δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια 

όργανα και αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος. 

 

 

Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση 

υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη». 

 

1. Δείκτης: «Συνολικό μήκος νέων δρόμων», με κωδικό C013. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου δείκτη, εκτός του ότι αποτελεί Κοινό δείκτη εκροών, 

έγινε με βασικό κριτήριο ότι αντιστοιχεί σε πράξεις που ανήκουν σε κατηγορία 

παρέμβασης, η οποία δεσμεύει το 59,72% του προϋπολογισμού του Άξονα 

Προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ποσό του προϋπολογισμού της 

Κατηγορίας Παρέμβασης που αντιστοιχεί στον δείκτη και το μερίδιο του 

προϋπολογισμού των πράξεων που προσδιορίζουν το δείκτη συμβάλει κατά ένα 

πολύ σημαντικό ποσοστό στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του 

προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας κατά 50%. Παράλληλα, ο 

συγκεκριμένος δείκτης, προσδιορίζει μια από τις κυριότερες  κατευθύνσεις των 

στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 

 

2. Δείκτης: «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

δρόμων», με κωδικό CO14. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου δείκτη έγινε, εκτός του ότι αποτελεί Κοινό δείκτη 

εκροών, με βασικό κριτήριο ότι αντιστοιχεί σε πράξεις που ανήκουν σε κατηγορία 

παρέμβασης, η οποία δεσμεύει το 38,9% του προϋπολογισμού του Άξονα 

Προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ποσό του προϋπολογισμού της 

Κατηγορίας Παρέμβασης που αντιστοιχεί στον δείκτη, το μερίδιο του 

προϋπολογισμού των πράξεων που προσδιορίζουν το δείκτη συμβάλει κατά ένα 

πολύ σημαντικό ποσοστό στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του 

προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας κατά 50%. Παράλληλα, ο 
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συγκεκριμένος δείκτης, προσδιορίζει μια από τις κυριότερες  κατευθύνσεις των 

στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 

 

3. Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους 

δείκτες της αποτελεσματικής υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα 

Προτεραιότητας, με δεδομένο ότι οι δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια 

όργανα και αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος. 

 


