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ΚΩΔ. ΣΙΣΛΟ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Κ..

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Δ.Δ.

Θ..1
Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ 

καινοτομίασ

4.800.000

3.200.000

6.000.000

4.000.000

Σ2402 2015 0,06Ποςοςτό (%)

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ προκφπτει από τον ςυνδυαςμό των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που παράγονται από το Εκνικό Κζντρο 

Σεκμθρίωςθσ για τισ δαπάνεσ Ε&Α ςτον τομζα των επιχειριςεων και τθσ ΕΛΣΑΣ, όςον αφορά ςτο ΑΕΠ τθσ Περιφζρειασ. Ωςτόςο, ο 

ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ παράγεται αυτόματα από τθ eurostat, ανά διετία, ςυνδυάηοντασ τα ςτοιχεία των δφο προαναφερόμενων 

πθγϊν.

Η τιμι βάςθσ του δείκτθ επικαιροποίκθκε με βάςθ τα ςτοιχεία για το ζτοσ 2015 και ανζρχεται ςε 0,04, μειωμζνθ ςθμαντικά κατά 

55,6%. Αντίςτοιχα, θ λαμβάνοντασ υπ' όψθ τισ αρχικζσ παραδοχζσ για τθν αφξθςθ τθσ τιμισ ςτόχου κατά 0,02 τθσ ποςοςτιαίασ 

μονάδασ, ςυνυπολογίηοντασ:

α) Σθ μόχλευςθ ιδιωτικϊν δαπανϊν για ζρευνα και τεχνολογία ςε Περιφερειακό επίπεδο, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Περιφερειακισ  

και εκνικισ RIS3.

β) Σθ προςδοκϊμενθ αφξθςθ του Περιφερειακοφ ΑΕΠ με τθν υποχϊρθςθ τθσ κρίςθσ και φφεςθσ και τθν ενδυνάμωςθ του 

παραγωγικοφ ιςτοφ εφαρμόηοντασ τθ ςτρατθγικι RIS3

θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται ςε 0,06 %.

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ λαμβάνει τιμζσ ανά δείκτθ με πρϊτο ζτοσ αναφοράσ το 2001. Οι τιμζσ του αποτελοφν χρονολογικι ςειρά ανά 

τομζα εκτζλεςθσ Ε&Α και ανά Περιφζρεια, ςε Ιςοδφναμα Πλιρουσ Απαςχόλθςθσ (ΙΠΑ). 

Η παραγωγι των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων Ε&Α από το Εκνικό Κζντρο Σεκμθρίωςθσ ξεκίνθςε το 2012 με πρϊτο ζτοσ αναφοράσ το 2011. 

Σα δε ςτοιχεία του δείκτθ υποβάλλονται υποχρεωτικά ανά διετία (ςε κάκε «μονό» ζτοσ) ςτθ eurostat και ςτον ΟΟΑ, βάςει του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 995/2012.

Η τιμι βάςθσ του δείκτθ αναφζρεται ςτο ζτοσ 2015 με δεδομζνο ότι: 

α) Μζχρι το τζλοσ αυτοφ του ζτουσ υλοποιοφντο τα Επιχειρθςιακά Προγράμματα τθσ περιόδου 2007-2013.

β) Σα Επιχειρθςιακά Προγράμματα τθσ περιόδου 2014-2020 είχαν κατά κανόνα ζναρξθ υλοποίθςθσ το ζτοσ 2016.

γ) Οι παρεμβάςεισ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθν τιμι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ, κατά βάςθ, είναι εκείνεσ που χρθματοδοτοφντο από τα 

ςυγχρθματοδοτοφμενα Προγράμματα. 

υνεπϊσ, ωσ τιμι βάςθσ για το 2015, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Εκνικοφ Κζντρου Σεκμθρίωςθσ, υπολογίηονται τα 1.247 άτομα.

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςκθκε αφ' ενόσ λαμβάνοντασ υπ' όψθ τθ διεφρυνςθ του Πανεπιςτθμίου και του ΣΕΙ τθσ 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου τα τελευταία ζτθ, κακϊσ επίςθσ των ερευνθτικϊν ιδρυμάτων, αφ' ετζρου τθν αυξθτικι τάςθ που 

παρουςιάηει ο δείκτθσ κατά τθν τελευταία πενταετία, με ποςοςτό αφξθςθσ τθσ τάξθσ του 10%. Ωσ εκ τοφτου θ τιμι ςτόχοσ 

προςδιορίηεται ςε 1.370 ιςοδφναμα πλιρουσ απαςχόλθςθσ.

1.37020151.247

Ιςοδφναμα 

πλιρουσ 

απαςχολθςθσ

Προςωπικό Ε&Α ςτθν 

Περιφζρεια
1a Σ24731.500.000 1.875.000

ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΗΣΕ

ΚΩΔ.

Προαγωγι επιχειρθματικϊν επενδφςεων ςτθν ζρευνα και 

καινοτομία, ανάπτυξθ δεςμϊν και ςυνεργειϊν μεταξφ 

επιχειριςεων, κζντρων ζρευνασ και ανάπτυξθσ και του τομζα τθσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ιδίωσ μζςω τθσ προαγωγισ 

επενδφςεων ςτθν ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν, ςτθ 

μεταφορά τεχνολογίασ, ςτθν κοινωνικι καινοτομία, ςτθν 

οικολογικι καινοτομία, ςτισ εφαρμογζσ παροχισ δθμόςιων 

υπθρεςιϊν, ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ ηιτθςθσ, ςτθ δικτφωςθ, ςτα 

ςυμπλζγματα φορζων και ςτθν ανοιχτι καινοτομία μζςω ευφυοφσ 

εξειδίκευςθσ, κακϊσ και ςτιριξθσ τθσ τεχνολογικισ και 

εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ, δοκιμαςτικϊν δράςεων, ενεργειϊν 

ζγκαιρθσ επικφρωςθσ προϊόντων, προθγμζνων ικανοτιτων 

παραγωγισ και πρϊτθσ παραγωγισ ειδικά ςε βαςικζσ τεχνολογίεσ 

και διάδοςθ των τεχνολογιϊν γενικισ εφαρμογισ 

Επιχειρθματικζσ δαπάνεσ 

για ζρευνα και ανάπτυξθ 

(ωσ ποςοςτό του 

Περιφερειακοφ ΑΕΠ)

4.125.000

2.125.000

0,04

ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ 

2023

1b

3.300.000

1.700.000

ΕΣΟ 

ΒΑΗ

Ενίςχυςθ υποδομϊν ζρευνασ και καινοτομίασ και ικανοτιτων 

ανάπτυξθσ αριςτείασ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ και 

προϊκθςθ κζντρων ικανότθτασ, ιδίωσ των κζντρων ευρωπαϊκοφ 

ενδιαφζροντοσ 

ΣΙΜΗ ΒΑΗ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

1A

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  ΑΠ1

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΔEΙΚΣΩΝ
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ΚΩΔ. ΣΙΣΛΟ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Κ..

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Δ.Δ.

ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΗΣΕ

ΚΩΔ.
ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ 

2023

ΕΣΟ 

ΒΑΗ
ΣΙΜΗ ΒΑΗ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

1A

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  ΑΠ1

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΔEΙΚΣΩΝ

Θ..2
Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ, τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτασ των 

τεχνολογιϊν των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν

4.100.000

3.100.000

5.125.000

3.875.00

2b
Ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν ΣΠΕ, θλεκτρονικό εμπόριο και 

αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για ΣΠΕ 
1.500.000 1.875.000 Σ2403

Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ 

Αξία ΣΠΕ

Εκατομμφρια 

ευρϊ
106,0 2015 110,0

Θ..3

 Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μικρομεςαίων 

επιχειριςεων και του γεωργικοφ τομζα (για το ΕΓΣΑΑ) και του 

τομζα τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ (για το ΕΣΘΑ)

21.843.075

11.643.075

27.303.844

14.553.844

20156.868,0
Εκατομμφρια 

Ευρϊ

Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ 

Αξία

Αρικμόσ

Εκατομμφρια 

Ευρϊ

Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ 

Αξία Σουριςτικισ 

Δραςτθριότθτασ

Η τιμι βάςθσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτελζςματοσ προζρχεται από τθν ΕΛΣΑΣ, θ οποία ιταν προςωρινι για το 2011, 

οριςτικοποιικθκε ςε 136 εκατ. €, ςφμφωνα με τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία. Η νζα τιμι βάςθσ αναφζρεται ςτο 2015, ςφμφωνα με τα 

ςτοιχεία αυτά και θ ςχετικά χαμθλι τιμι ςυςχετίηεται με το γεγονόσ ότι  μζχρι και το 2015, αφ' ενόσ δεν αξιοποιικθκαν επαρκϊσ τα 

αντίςτοιχα κονδφλια τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013, αφ' ετζρου δεν είχε ξεκινιςει θ υλοποίθςθ των ΕΠ τθσ 

περιόδου 2014-2020. 

Η τιμι ςτόχοσ για το 2023 εκτιμικθκε κατά  5% μεγαλφτερθ τθσ τιμισ βάςθσ. Σο χαμθλό ποςοςτό αφξθςθσ τθσ ΑΠΑ ΣΠΕ για τθν 

Πελοπόννθςο, ςε μια δωδεκαετία αιτιολογείται από το γεγονόσ ότι θ επιχειρθματικι βάςθ ΣΠΕ ςτθ Περιφζρεια ζχει ςθμαντικό 

ανταγωνιςμό από το Μθτροπολιτικό κζντρο, λόγω άμεςθσ γειτνίαςθσ και  λαμβάνοντασ υπ' όψθ επίςθσ και τθν πτωτικι τάςθ των 

προθγοφμενων ετϊν κακϊσ δεν είχαν ενεργοποιθκεί οι δράςεισ των ΕΠ του ΕΠΑ 2014-2020.

Η τιμι βάςθσ για το 2015, προςδιορίηεται από τθν ΕΛΣΑΣ. Λαμβάνοντασ υπ' όψθ τα επίςθμα ςτοιχεία των προοπτικϊν τθσ εκνικισ 

παραγωγικισ βάςθσ, τα οποία κατά ζνα βακμό ςυνδζονται με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, θ εκτίμθςθ τθσ 

ςυνολικισ ΑΠΑ τθσ Περιφζρειασ τθν επόμενθ επταετία, λαμβάνει υπ' όψθ ότι κα αυξθκεί κατά 20%, ςυνεκτιμϊντασ παράλλθλα και τισ 

προγραμματιηόμενεσ παρεμβάςεισ των ΕΠ του ΕΠΑ 2014-2020 ςτθν Περιφζρεια Πελοποννιςου.

8.240,0

Με δεδομζνο ότι ο κλάδοσ τθσ  τουριςτικισ δραςτθριότθτασ δεν υπολογίηεται ξεχωριςτά από τθν ΕΛΣΑΣ, αλλά αποτελεί υποςφνολο 

ενόσ εκ των δζκα κλάδων NACE rev2 ςτουσ οποίουσ μετράται θ ΑΠΑ, ζγινε θ παραδοχι ότι ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ κα υπολογίηει τισ 

τιμζσ των κλάδων Ζ-Θ, δθλαδι του "'Χονδρικοφ και λιανικοφ εμπορίου, τθσ επιςκευισ μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν, 

των μεταφορϊν και αποκικευςθσ, δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν παροχισ καταλφματοσ και υπθρεςιϊν εςτίαςθσ". Η τιμι βάςθσ για το 

2015, όπωσ αναφζρκθκε, προςδιορίηεται από τθν ΕΛΣΑΣ και ανζρχεται ςε 1.350 εκατ. €. 

Λαμβάνοντασ υπ' όψθ τα επίςθμα ςτοιχεία των προοπτικϊν τθσ εκνικισ παραγωγικισ βάςθσ, τα οποία κατά ζνα βακμό ςυνδζονται με 

τα αντίςτοιχα ςτοιχεία τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, θ εκτίμθςθ τθσ ςυνολικισ ΑΠΑ τθσ Περιφζρειασ τθν επόμενθ επταετία, 

λαμβάνει υπ' όψθ ότι κα αυξθκεί κατά 30%, ςυνεκτιμϊντασ παράλλθλα και τισ προγραμματιηόμενεσ παρεμβάςεισ των ΕΠ του ΕΠΑ 

2014-2020 ςτθν Περιφζρεια Πελοποννιςου και βάςει των ρυκμϊν ανάπτυξθσ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ, ςε ςχζςθ με τθ 

ςυμμετοχι τθσ ΑΠΑ του ςυγκεκριμζνου κλάδου ςτθ ςυνολικι ΑΠΑ τθσ Περιφζρειασ.

1.750,03c
τιριξθ τθσ δθμιουργίασ και τθσ επζκταςθσ προθγμζνων 

ικανοτιτων για τθν ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν 
5.600.000

20153,00T2474

Σ24767.000.000

3a

Προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με τθ διευκόλυνςθ τθσ 

οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ 

δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων, μεταξφ άλλων μζςω φυτωρίων 

επιχειριςεων 

2c

Ενίςχυςθ των εφαρμογϊν ΣΠΕ ςτον τομζα τθσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ, τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, τθσ θλεκτρονικισ 

ζνταξθσ, του θλεκτρονικοφ πολιτιςμοφ και τθσ θλεκτρονικισ υγείασ 

3.250.000

2.000.000

Η τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προςδιορίςκθκε με τθ κεϊρθςθ ότι παρζχονται ιδθ ςτθ Περιφζρεια υπθρεςίεσ μζςω ΣΠΕ 

από τρεισ κατθγορίεσ φορζων δθμοςίου ι ευρφτερου δθμοςίου τομζα. Οι κατθγορίεσ αυτζσ είναι οι αρχαιολογίεσ (εφορίεσ 

αρχαιοτιτων), τα νοςοκομεία που εδρεφουν ςτθν Περιφζρεια και το Πανεπιςτιμια. Εκείνεσ που προςδιορίηουν ςωρευτικά τθν τιμι 

ςτόχο του δείκτθ είναι οι προγραμματιηόμενεσ ςτο πλαίςιο του ΠΕΠ, αλλά και από άλλα Επιχειρθςιακά  Προγράμματα, τουλάχιςτον 

δφο πρόςκετεσ κατθγορίεσ φορζων , που κα προςφζρουν αναβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ, μζςω εφαρμογϊν ΣΠΕ ςτουσ τομείσ των 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, των πολιτιςτικϊν υπθρεςιϊν και τθσ μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ και τθσ πλθροφόρθςθσ, κυρίωσ όςον αφορά ςτθν 

επιχειρθματικότθτα. Αυτζσ οι κατθγορίεσ φορζων είναι θ Αυτοδιοίκθςθ Α και Β βακμοφ και λοιποί αρμόδιοι φορείσ τθσ Περιφζρειασ.

5,00

τιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε 

περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ, και να ςυμμετζχουν 

ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ 

4.125.000

1.000.000

Εκατομμφρια 

ευρϊ

2.600.000

1.600.000

Κατθγορίεσ φορζων 

δθμοςίου ι ευρφτερου 

δθμοςίου τομζα που 

παρζχουν υπθρεςίεσ μζςω 

ΣΠΕ ςτθν Περιφζρεια

Σ2409

2015

Αξία εξαγωγϊν τθσ 

Περιφζρειασ
3.666,51

12.943.075

5.243.075

3.300.000

800.000

16.178.844

6.553.844

1.350,0

Η τιμι βάςθσ επικαιροποιικθκε κατά τθ 2θ Ανακεϊρθςθ του ΕΠ, ςφμφωνα με τα τότε πρόςφατα ςτοιχεία για το 2015, θ οποία 

παρουςιάηει ςθμαντικι μείωςθ ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ τιμι βάςθσ για το 2011. Ωςτόςο, θ πολφ υψθλι τιμι βάςθσ αυτοφ του 

δείκτθ, με πθγι τθν ΕΛΣΑΣ, οφείλεται ςτθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα δφο - τριϊν μεγάλων υπερτοπικισ ςθμαςίασ και 

δραςτθριότθτασ μονάδεσ τθσ Πελοποννιςου, με εγκατάςταςι τουσ ςτθ Κορινκία. Παρ' όλα αυτά, ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ 

αποτελζςματοσ εκφράηει τουσ ςτόχουσ του Προγράμματοσ και δθ τον τελικό ςτόχο τθσ RIS3  τθσ Περιφζρειασ για αφξθςθσ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ τθσ μζςω τθσ αφξθςθσ των εξαγωγϊν τθσ.  

Η ςτοχευόμενθ αφξθςθ είναι μικρι (τθσ τάξθσ του 15%)  με δεδομζνο ότι αυτι θ αφξθςθ αναμζνεται να προζλκει από τισ ςχετικά 

μικρζσ μονάδεσ τθσ Περιφζρειασ, που ςυμμετζχουν με πολφ μικρό ποςοςςτό ςτο ςφνολο των εξαγωγϊν τθσ Περιφζρειασ. Αυτό 

εκτιμάται από το γεγονόσ ότι οι μεγάλεσ εξαγωγικζσ μονάδεσ που δθμιουργοφν το μεγάλο μζγεκοσ εξαγωγϊν, λόγω τθσ διεκνοφσ 

φφεςθσ παρουςιάηουν ςθμαντικι πτϊςθ των εξαγωγϊν τουσ.

4.2503d Σ2407 2015
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ΚΩΔ. ΣΙΣΛΟ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Κ..

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Δ.Δ.

Θ..1
Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ 

ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ

4.800.000

3.200.000

6.000.000

4.000.000

1a

Ενίςχυςθ υποδομϊν ζρευνασ και καινοτομίασ 

και ικανοτιτων ανάπτυξθσ αριςτείασ ςτον 

τομζα τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ και 

προϊκθςθ κζντρων ικανότθτασ, ιδίωσ των 

κζντρων ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ 

1.500.000 1.875.000 CO24
Ζρευνα καινοτομία: Αρικμόσ νζων ερευνθτϊν 

ςε φορείσ που λαμβάνουν ενίςχυςθ

Ιςοδφναμα 

πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ

6

CO01
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ 

Επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ
Επιχειριςεισ

410

210

CO02
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ 

Επιχειριςεων που λαμβάνουν επιχορθγιςεισ
Επιχειριςεισ

20

10

CO04

Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ 

επιχειριςεων που λαμβάνουν μθ οικονομικι 

ςτιριξθ

Επιχειριςεισ

400

200

CO26
Ζρευνα, καινοτομία : Αρικμόσ επιχειριςεων 

που ςυνεργάηονται με ερευνθτικά ιδρφματα
Επιχειριςεισ

50

25

CO28

Ζρευνα και καινοτομία: Αρικμόσ 

επιχειριςεων που λαμβάνουν ενίςχυςθ 

για να ειςάγουν νζα προϊόντα ςτθν 

αγορά.

Επιχειριςεισ

10

5

Θ..2

Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ, τθσ χριςθσ και τθσ 

ποιότθτασ των τεχνολογιϊν των πλθροφοριϊν 

και των επικοινωνιϊν

4.100.000

3.100.000

5.125.000

3.875.00

CO01
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ 

επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ
Επιχειριςεισ 80

CO02

Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ 

επιχειριςεων που λαμβάνουν 

επιχορθγιςεισ

Επιχειριςεισ 80

ΚΩΔ.

Η εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ ςτθρίχκθκε ςτθ διερεφνθςθ τθσ ΕΤΔ κατόπιν διαβοφλευςθσ με ςχετικοφσ φορείσ, βάςει των αναγκϊν τθσ Περιφζρειασ.

6

4

Αρικμόσ

Φορείσ του δθμοςίου και ευρφτερου 

δθμοςίου τομζα που αναβακμίηουν τθν 

υποδομι τουσ με τθν αξιοποίθςθ ΣΠΕ

Σ2475

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτισ επιχειριςεισ που λαμβάνουν μθ οικονομικι ςτιριξθ και ςυνδζεται με τρεισ προγραμματιηόμενεσ δράςεισ τθσ Επ. 

Προτεραιότθτασ. Η πρϊτθ δράςθ είναι θ δθμιουργία και λειτουργία υποςτθρικτικοφ μθχανιςμοφ, θ δεφτερθ είναι θ δράςθ ενίςχυςθσ τθσ ΔΙΑΠ για τθν ςυνζχιςθ τθσ 

Επιχειρθματικισ Ανακάλυψθσ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ RIS3, ενϊ θ τρίτθ αναφζρεται ςε δράςθ ςυνεργαςίασ ερευνθτικϊν φορζων και επιχειριςεων, μζςω 

κουπονιϊν καινοτομίασ. Ωσ εκ τοφτου, θ τιμι ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ προκφπτει από το άκροιμα των επιχειριςεων που κα λάβουν ςτιριξθ μζςω των 

παραπάνω δράςεων. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο αρχικά προτεινόμενοσ υποςτθρικτικόσ μθχανιςμόσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν δράςθ τθσ Επιχειρθματικισ Ανακάλυψθσ, ςτοχεφει 

ςτθν ςτιριξθ 360 190 επιχειριςεων (ςτόχοσ αυξθμζνοσ  ςε ςχζςθ με τθν αρχικι του τιμι), ενϊ με τθ δράςθ των κουπονιϊν καινοτομίασ, υπολογίηεται ότι κα ενιςχφςει 

40 ενιςχφονται 8 επιχειριςεισ. περίπου.

Ο ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ ςυνδζεται άμεςα με τισ δράςεισ ςυνεργαςίασ που προγραμματίηονται ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω Επ.Προτεραιότθτασ, οι οποίεσ 

αναφζρονται τόςο ςε οικονομικι ενίςχυςθ των επιχειριςεων (CO02), όςο και ςε μθ οικονομικι ςτιριξθ (CO04).

Η τιμι ςτόχοσ του εν λόγω δείκτθ, περιλαμβάνεται ςτον ςτόχο του δείκτθ CO02 και αποτελεί το 50% του ςυνόλου των επιχειριςεων που κα λάβουν οικονομικι 

ενίςχυςθ ςτο πλαίςιο τθσ Επ. Προτεραιότθτασ 1b, με δεδομζνθ τθν ςτόχευςθ των αντίςτοιχων δράςεων τθσ Επ.Πρ.,

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 2014-2020

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΚΣΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ ΣΟΧΟΤ

ΔΕΙΚΣΕ   ΕΚΡΟΩΝ ΑΠ1

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΔEΙΚΣΩΝΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΗΣΕ ΣΙΜΗ 

ΣΟΧΟ 

2023

4.125.000

2.125.000

1.500.000

Ενίςχυςθ των εφαρμογϊν ΣΠΕ ςτον τομζα τθσ 

θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, τθσ 

θλεκτρονικισ μάκθςθσ, τθσ θλεκτρονικισ 

ζνταξθσ, του θλεκτρονικοφ πολιτιςμοφ και τθσ 

θλεκτρονικισ υγείασ 

2c

1.875.000

2.600.000

1.600.000

1Β

Οι τιμζσ ςτόχοι των δφο δεικτϊν ςυμπίπτουν με δεδομζνο ότι όλεσ οι ενιςχυόμενεσ επιχειριςεισ ς' αυτι τθν Επενδυτικι Προτεραιότθτα, κα λαμβάνουν επιχοριγθςθ 

(οικονομικι ενίςχυςθ). Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τθν εμπειρία του μζςου μοναδιαίου κόςτουσ ςε αντίςτοιχεσ δράςεισ τθσ περιόδου 2007-2013.  

υγκεκριμζνα, εκτιμάται, ότι θ πλειονότθτα των ωφελοφμεων επιχειριςεων ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ  κα προβοφν ςε μικρισ 

κλίμακασ επενδφςεισ για αξιοποίθςθ κυρίωσ των ΣΠΕ ςτθν παραγωγικι τουσ αλλά κυρίωσ ςτθν εμπορικι ι διοικθτικι τουσ λειτουργεία, παρά για ανάπτυξθ και 

παραγωγι προϊόντων ΣΠΕ. Ζτςι το μζςο ςυνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ εκτιμάται ότι κα είναι τθσ τάξθσ των 50.000 Ευρϊ, με μζςθ επιχοριγθςθ ανά επιχείρθςθ τθσ τάξθσ 

των 23.000 Ευρϊ (Δθμόςια Δαπάνθ)

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ ορίςτθκε ςε ζξι (6), με μονάδα μζτρθςθσ ιςοδφναμα πλιρουσ απαςχόλθςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι κα απαςχολθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου πολλοί περιςςότεροι των ζξι (6), νζοι ερευνθτζσ ςε όλουσ τουσ ερευνθτικοφσ τομείσ τθσ Περιφζρειασ, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ RIS3 τθσ Περιφζρειασ.  Ωσ εκ 

τοφτου είναι εμφανζσ ότι δεν ανταποκρίνεται αυτι θ τιμι ςτόχοσ ςε ιςόποςεσ μόνιμεσ κζςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, αλλά κάποιοι  από τουσ περιςςότερουσ 

απαςχολοφμενουσ κα απαςχολθκοφν για οριςμζνο χρόνο με βάςθ τισ ανάγκεσ που κα υπάρξουν από τθν εφαρμογι τθσ RIS3

1b

Προαγωγι επιχειρθματικϊν επενδφςεων ςτθν 

ζρευνα και καινοτομία, ανάπτυξθ δεςμϊν και 

ςυνεργειϊν μεταξφ επιχειριςεων, κζντρων 

ζρευνασ και ανάπτυξθσ και του τομζα τθσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ιδίωσ μζςω τθσ 

προαγωγισ επενδφςεων ςτθν ανάπτυξθ 

προϊόντων και υπθρεςιϊν, ςτθ μεταφορά 

τεχνολογίασ, ςτθν κοινωνικι καινοτομία, ςτθν 

οικολογικι καινοτομία, ςτισ εφαρμογζσ 

παροχισ δθμόςιων υπθρεςιϊν, ςτθν 

ενκάρρυνςθ τθσ ηιτθςθσ, ςτθ δικτφωςθ, ςτα 

ςυμπλζγματα φορζων και ςτθν ανοιχτι 

καινοτομία μζςω ευφυοφσ εξειδίκευςθσ, 

κακϊσ και ςτιριξθσ τθσ τεχνολογικισ και 

εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ, δοκιμαςτικϊν 

δράςεων, ενεργειϊν ζγκαιρθσ επικφρωςθσ 

προϊόντων, προθγμζνων ικανοτιτων 

παραγωγισ και πρϊτθσ παραγωγισ ειδικά ςε 

βαςικζσ τεχνολογίεσ και διάδοςθ των 

τεχνολογιϊν γενικισ εφαρμογισ 

2b

Ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν ΣΠΕ, 

θλεκτρονικό εμπόριο και αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ 

για ΣΠΕ 

3.300.000

1.700.000

 Οι επιχειριςεισ που προςμετρϊνται ςτον CO1 περιλαμβάνουν μόνο μια φορά τισ ενιςχυόμενεσ επιχειριςεισ είτε του CO02 ι του CO04,  δεδομζνου ότι λαμβάνουν 

διαφορετικζσ μορφζσ ςτιριξθσ (οι μζν πρϊτεσ από άμεςεσ ενιςχφςεισ/επιχορθγιςεισ, ενϊ οι δεφτερεσ από ζμμεςθ υποςτιριξθ, είτε μζςω δράςεων κουπονιϊν 

καινοτομίασ, είτε μζςω ςτιριξθ απο τον φορζα που κα δθμιουργθκεί ςτθν εν λόγω Επενδυτικι Προτεραιότθτα και κα παράςχει αυτοφ του ζίδουσ τθν "μθ οικονομικι 

ςτιριξθ"). 

υνεπϊσ, θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ CO01, δεν αποτελεί το άκροιςμα των δεικτϊν CO02 και CO04, κακϊσ υπολογίηεται ότι κα υπάρξουν επιχειριςεισ που κα λάβουν 

πολλαπλι ςτιριξθ (οικονομικι και μθ οικονομικι). Δθλαδι, κάποιεσ επιχειριςεισ (10 περίπου) που προςμετρϊνται ςτον CO01, κα ζχουν "ωφελθκεί" και ςτο πλαίςιο 

υποςτιριξθσ του Μθχανιςμοφ Τποςτιριξθσ CO04).

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προκφπτει με βάςθ τον διατικζμενο προχπολογιςμό τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 1b για δράςεισ που ςυμβάλουν ςτον εν λόγω  δείκτθ, ο 

οποίοσ είναι τθσ τάξθσ των 2,5  1,25 εκατ. €, λαμβάνοντασ υπ' όψθ και τθν πορεία ενεργοποίθςθσ και υλοποίθςθσ των εν λόγω δράςεων, μζχρι ςιμερα (Οκτϊβριοσ 

2018). υκγεκριμζνα, οι δράςεισ αυτζσ, οι οποίεσ αναφζρονται ςε ενίςχυςθσ αναβάκμιςθσ των υποδομϊν εργαςτθρίων ποιοτικοφ ελζγχου και δράςεισ ενίςχυςθσ 

ςυμφωνθτικϊν ςυνεργαςίασ ΜΜΕ με φορείσ ζρευνασ. Λαμβάνοντασ υπ' όψθ το ΜΜΚ τθσ κάκε δράςθσ και ςε ςχζςθ με τον διακζςιμο προχπολογιςμό τθσ Επ.Πρ. 

προςδιορίςκθκε θ τιμι ςτόχοσ του εν λόγω δείκτθ ςε 20 10 επιχειριςεισ.

3.250.000

2.000.000
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ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 2014-2020

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΚΣΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ ΣΟΧΟΤ

ΔΕΙΚΣΕ   ΕΚΡΟΩΝ ΑΠ1

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΔEΙΚΣΩΝΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΗΣΕ ΣΙΜΗ 

ΣΟΧΟ 

2023

1Β

Θ..3

 Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 

μικρομεςαίων επιχειριςεων και του γεωργικοφ 

τομζα (για το ΕΓΣΑΑ) και του τομζα τθσ αλιείασ 

και τθσ υδατοκαλλιζργειασ (για το ΕΣΘΑ)

21.843.075

11.643.075

27.303.844

14.553.844

CO01
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ 

επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ 
Επιχειριςεισ

350

130

CO02
Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνουν 

επιχορθγιςεισ
Επιχειριςεισ

100

40

CO03

Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ 

επιχειριςεων που λαμβάνουν 

οικονομικι ςτιριξθ πλθν επιχορθγιςεων

Επιχειριςεισ

40

16

CO04
Επιχειριςεισ που λαμβάνουν μθ οικονομικι 

ςτιριξθ
Επιχειριςεισ

250

90

CO05
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ νζων 

επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ
Επιχειριςεισ

25

10

CO08

Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αφξθςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ ςτισ επιχειριςεισ  που 

λαμβάνουν ενίςχυςθ

Ιςοδφναμα 

πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ

85

35

CO28

Ζρευνα και καινοτομία: Αρικμόσ 

επιχειριςεων που λαμβάνουν ενίςχυςθ 

για να ειςάγουν νζα προϊόντα ςτθν 

αγορά.

Επιχειριςεισ

35

15

CO02

Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ 

επιχειριςεων που λαμβάνουν 

επιχορθγιςεισ 

Επιχειριςεισ 45

CO05
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ νζων 

επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ
Επιχειριςεισ 30

CO08

Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αφξθςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ ςτισ επιχειριςεισ  που 

λαμβάνουν ενίςχυςθ

Ιςοδφναμα 

πλιρουσ 

απαςχολιςθσ

100

16.178.844

6.553.844

3a

Προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με 

τθ διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ 

εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ 

δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων, μεταξφ 

άλλων μζςω φυτωρίων επιχειριςεων 

12.943.075

5.243.075

3c

τιριξθ τθσ δθμιουργίασ και τθσ επζκταςθσ 

προθγμζνων ικανοτιτων για τθν ανάπτυξθ 

προϊόντων και υπθρεςιϊν 

5.600.000 7.000.000

 Οι επιχειριςεισ που προςμετρϊνται ςτον CO1 περιλαμβάνουν μόνο μια φορά τισ ενιςχυόμενεσ επιχειριςεισ είτε του CO02 είτε το CO03, είτε του CO04,  δεδομζνου ότι 

λαμβάνουν διαφορετικζσ μορφζσ ςτιριξθσ (οι πρϊτεσ από άμεςεσ ενιςχφςεισ/επιχορθγιςεισ, οι δεφτερεσ μζςω των Μζςων Χρθματοδοτικισ Σεχνικισ ενϊ οι τρίτεσ από 

ζμμεςθ υποςτιριξθ μζςω του υποςτθρικτικοφ μθχανιςμοφ που κα δθμιουργθκεί ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ). υνεπϊσ, θ τιμι ςτόχοσ του 

δείκτθ CO01, δεν αποτελεί το άκροιςμα των δεικτϊν CO02, CO03 και CO04, κακϊσ υπολογίηεται ότι κα υπάρξουν 40 10 επιχειριςεισ, περίπου, που κα λάβουν πολλαπλι 

ςτιριξθ (οικονομικι και μθ οικονομικι).

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ υπολογίςκθκε με βάςθ τον νζο (προτεινόμενο) διατικζμενο προχπολογιςμό τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 3a για δράςεισ που ςυμβάλουν 

ςτον εν λόγω  δείκτθ, ο οποίοσ είναι τθσ τάξθσ των 14,0 5,6 εκατ. €, υπολογίηοντασ ωσ μζςο φψοσ ενίςχυςθσ ανά επιχείρθςθ τισ 140.000 €  (ΔΔ). Σο ποςό αυτό προζκυψε 

από τα ςτοιχεία υλοποποίςθσ αντίςτοιχων δράςεων τόςο τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013, όςο και ενταγμζνων πράξεων τθσ περιόδου 2014-2020. Ο 

διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ για τθν επίτευξθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ μειϊκθκε κατά 2,57 εκατ. € λόγω απϊλειασ του αποκεματικοφ επίδοςθσ του ΑΠ1. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ςυνδζεται με τθ δράςθ "υμμετοχι ςτο ΣΕΠΙΧ ΙΙ" φψουσ 2,0 0,8 εκατ. €. Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςκθκε με βάςθ τον προχπολογιςμό 

τθσ εν λόγω δράςθσ, υπολογίηοντασ  ωσ μζςο φψοσ ενίςχυςθσ ανά επιχείρθςθ τισ 50.000 €. Σο ποςό αυτό προζκυψε από τα ςτοιχεία υλοποποίςθσ τθσ αντίςτοιχθσ 

δράςθσ τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013, κακϊσ επίςθσ και με βάςθ τθν υφιςτάμενθ απόφαςθ εκχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων διαχείριςθσ τθσ ΕΤΔ ΕΠ Περιφζρειασ 

Πελοποννιςου

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτισ επιχειριςεισ που λαμβάνουν μθ οικονομικι ςτιριξθ και ςυνδζεται αποκλειςτικά με τθν προγραμματιηόμενθ δράςθ τθσ εν 

λόγω Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ, για τθν ίρδυςθ ι/και επζκταςθ του υποςτθρικτικοφ μθχανιςμοφ. Από τον μθχανιςμό αυτόν Λόγω τθσ κακυςτζρθςθσ ίδρυςθσ και 

λειτουργίασ του ςτοχεφεται να υποςτθριχκοφν 150 90 επιχειριςεισ τθν αναβάκμιςθ και διεφρυνςθ των δραςτθριοτιτων τουσ.

Οι τιμζσ ςτόχοι των δφο δεικτϊν ςυμπίπτουν με δεδομζνο ότι όλεσ οι ενιςχυόμενεσ επιχειριςεισ ςε αυτι τθν Επενδυτικι Προτεραιότθτα, κα λαμβάνουν επιχοριγθςθ 

(οικονομικι ενίςχυςθ). Η τιμι ςτόχοσ των δεικτϊν προςδιορίςκθκε με βάςθ το μζςο φψοσ ενίςχυςθσ ανά επιχείρθςθ, ςφμφωνα με ςχετικά ςτοιχεία αντίςτοιχων 

δράςεων ενίςχυςθσ τουριςτικϊν επιχειριςεων  που υλοποποιοφνται κατά τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο ςτο πλαίςιο του Σομεακοφ ΕΠΑΝΕΚ. Με βάςθ τα 

ςτοιχεία αυτά, το μζςο αυτό φψοσ ενίςχυςθσ ανά επιχείρθςθ για τθν Περιφζρεια Πελοποννιςου, ανζρχεται ςε 158.000 € (Δ.Δ.).

45

τθν παροφςα Επενδυτικι Προτεραιότθτα, τθσ οποίασ προτείνεται μείωςθ του προχπολογιςμοφ τθσ, ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ, ςυνδζεται αποκλειςτικά με τισ νζεσ 

επιχειριςεισ που λαμβάνουν επιχοριγθςθ και ωσ εκ τοφτου αποτελεί υποςφνολο του δείκτθ CO02. Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςκθκε με βάςθ ιςτορικά ςτοιχεία 

αντίςτοιχων παρεμβάςεων τθσ περιόδου 2007-2013 και αποτελεί το 25% των ςυνολικά επιχορθγοφμενων επιχειριςεων.

Η τιμι του δείκτθ COO8 ςυνδζεται μόνο με τθν τιμι του δείκτθ COO5 (νζεσ επιχειριςεισ), με δεδομζνο ότι μεςοβραχυπρόκεςμα οι καινοτόμεσ δράςεισ των ΜΜΕ δεν 

δθμιουργοφν άμεςθ απαςχόλθςθ. Εκτιμάται δε, ότι κατά μζςο όρο θ απαςχόλθςθ ςτισ νεοϊδρυόμενεσ επιχειριςεισ είναι 3-4 άτομα πλιρουσ ι/και μερικισ 

απαςχόλθςθσ ανά επιχείρθςθ.

Επιχειριςεισ
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ 

επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ 
CO01

Η τιμι ςτόχοσ του εν λόγω δείκτθ, προςδιορίςκθκε με τθν παραδοχι ότι τουλάχιςτον το 30% 35% του ςυνόλου των επιχειριςεων που κα λάβουν οικονομικι ενίςχυςθ 

(CO02) ςτο πλαίςιο τθσ Επ. Προτεραιότθτασ 3α, με δεδομζνθ τθν ςτόχευςθ των αντίςτοιχων δράςεων τθσ Επ.Πρ. κα επιχειριςουν να ειςάγουν νζα προϊόντα ςτθν 

αγορά.

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελεί υποςφνολο του δείκτθ CO02. Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςκθκε, αφ' ενόσ με βάςθ ιςτορικά ςτοιχεία αντίςτοιχων 

παρεμβάςεων τθσ περιόδου 2007-2013, αφ' ετζρου λαμβάνοντασ υπ' όψθ και αντίςτοιχεσ υλοποιοφμενεσ δράςεισ ςτο πλαίςιο του Σομεακοφ ΕΠΑΝΕΚ, με 

προτεραιότθτα ςτθν ενίςχυςθ νζων επιχειριςεων. Ωσ εκ τοφτου, θ τιμι ςτόχοσ των νζων επιχειριςεων υπολογίςκθκε με τθν παραδοχι ότι 70% περίπου  των ςυνολικά 

επιχορθγοφμενων επιχειριςεων κα είναι νζεσ, ωσ βαςικι κατεφκυνςθ των ςχετικϊν προςκλιςεων.

Η τιμι του δείκτθ COO8 ςυνδζεται μόνο με τθν τιμι του δείκτθ COO5 (νζεσ επιχειριςεισ), με δεδομζνο ότι μεςοβραχυπρόκεςμα οι καινοτόμεσ δράςεισ των ΜΜΕ δε 

δθμιουργοφν άμεςθ απαςχόλθςθ. Εκτιμάται δε, ότι κατά μζςο όρο θ απαςχόλθςθ ςτισ νεοϊδρυόμενεσ επιχειριςεισ είναι 3-4 άτομα πλιρουσ ι/και μερικισ 

απαςχόλθςθσ ανά επιχείρθςθ.
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ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 2014-2020

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΚΣΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ ΣΟΧΟΤ

ΔΕΙΚΣΕ   ΕΚΡΟΩΝ ΑΠ1

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΔEΙΚΣΩΝΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΗΣΕ ΣΙΜΗ 

ΣΟΧΟ 
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CO01
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ 

επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ 
Επιχειριςεισ

40

10

CO02
Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνουν 

επιχορθγιςεισ
Επιχειριςεισ

40

10

CO05
Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αρικμόσ νζων 

επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ
Επιχειριςεισ

10

3

CO08

Παραγωγικζσ επενδφςεισ: Αφξθςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ ςτισ επιχειριςεισ  που 

λαμβάνουν ενίςχυςθ

Ιςοδφναμα 

πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ

40

10

CO28

Ζρευνα και καινοτομία: Αρικμόσ 

επιχειριςεων που λαμβάνουν ενίςχυςθ 

για να ειςάγουν νζα προϊόντα ςτθν 

αγορά.

Επιχειριςεισ

25

6

4.125.000

1.000.000

τιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να 

αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και 

διεκνείσ αγορζσ, και να ςυμμετζχουν ςε 

διαδικαςίεσ καινοτομίασ 

3d

3.300.000

800.000

Η τιμι του δείκτθ COO8 ςυνδζεται μόνο με τθν τιμι του δείκτθ COO5 (νζεσ επιχειριςεισ), με δεδομζνο ότι μεςοβραχυπρόκεςμα οι καινοτόμεσ δράςεισ των ΜΜΕ δε 

δθμιουργοφν άμεςθ απαςχόλθςθ. Εκτιμάται δε, ότι κατά μζςο όρο θ απαςχόλθςθ ςτισ νεοϊδρυόμενεσ επιχειριςεισ είναι 4 άτομα πλιρουσ ι/και μερικισ απαςχόλθςθσ 

ανά επιχείρθςθ.

Η τιμι ςτόχοσ του εν λόγω δείκτθ, προςδιορίςκθκε με τθν παραδοχι ότι τουλάχιςτον το 60% του ςυνόλου των επιχειριςεων που κα λάβουν οικονομικι ενίςχυςθ 

(CO02) ςτο πλαίςιο τθσ Επ. Προτεραιότθτασ 3d, με δεδομζνθ τθν ςτόχευςθ των αντίςτοιχων δράςεων τθσ Επ.Πρ., κα επιχειριςουν να ειςάγουν νζα προϊόντα ςτθν 

αγορά.

Οι τιμζσ ςτόχοι των δφο δεικτϊν ςυμπίπτουν με δεδομζνο ότι όλεσ οι ενιςχυόμενεσ επιχειριςεισ ςε αυτι τθν Επενδυτικι Προτεραιότθτα, κα λαμβάνουν επιχοριγθςθ 

(οικονομικι ενίςχυςθ). Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ υπολογίςκθκε με βάςθ τον διατικζμενο προχπολογιςμό τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 3d για δράςεισ που 

ςυμβάλουν ςτον εν λόγω  δείκτθ, ο οποίοσ είναι τθσ τάξθσ των 4,125 εκατ. € διαμορφϊκθκε ςτο 1.000.000 €, υπολογίηοντασ ωσ μζςο φψοσ ενίςχυςθσ ανά επιχείρθςθ τισ 

140.000 € 100.000 € (ΔΔ). Σο ποςό αυτό προζκυψε από τα ςτοιχεία υλοποποίςθσ αντίςτοιχων δράςεων τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013, αλλά και από 

αντίςτοιχεσ δράςεισ τθσ περιόδου 2014-2020.

τθν παροφςα Επενδυτικι Προτεραιότθτα, ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ, ςυνδζεται αποκλειςτικά με τισ νζεσ επιχειριςεισ που λαμβάνουν επιχοριγθςθ και ωσ εκ τοφτου 

αποτελεί υποςφνολο του δείκτθ CO02. Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςκθκε με βάςθ ιςτορικά ςτοιχεία αντίςτοιχων παρεμβάςεων τθσ περιόδου 2007-2013 και 

αποτελεί το 25% των ςυνολικά επιχορθγοφμενων επιχειριςεων.
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Προϊκθςθ τθσ διατθριςιμθσ και ποιοτικισ 

απαςχόλθςθσ και ςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ 

του εργατικοφ δυναμικοφ

4.139.685 5.174.606

8iii

Αυτοαπαςχόλθςθ,επιχειρθματικότθτα και 

δθμιουργία νζων επιχειριςεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων 

επιχειριςεων

640.000 800.000 CR06

υμμετζχοντεσ που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν 

από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ

Αρικμόσ 40 2014 50

υμμετζχοντεσ που αποκτοφν εξειδίκευςθ αμζςωσ μετά τθ λιξθ 

τθσ ςυμμετοχισ τουσ 
CR03

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΗΣΕ

4.374.6063.499.6858v

Προςαρμογι των εργαηομζνων, των 

επιχειριςεων και των επιχειρθματιϊν ςτισ 

αλλαγζσ 

ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

720Αρικμόσ

2Α

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΔEΙΚΣΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΩΝ ΣΟΤ
ΕΣΟ 

ΒΑΗ
ΚΩΔ.

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

Ο δείκτθσ CR03 είναι κοινόσ δείκτθσ άμεςων αποτελεςμάτων του ΕΚΣ. Εκφράηει τθν αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων για βελτίωςθ, κατά κφριο λόγο, 

οριηόντιων δεξιοτιτων των εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ, ζτςι ϊςτε να μθν επωφελοφνται ςυγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ, ενιςχφοντασ και τθν κινθτικότθτα των 

εργαηομζνων. Η βελτίωςθ των δεξιοτιτων αποδεικνφεται με πιςτοποίθςθ των προςόντων που απζκτθςαν από τισ παρεμβάςεισ, ςυμμετζχοντασ οι ωφελοφμενοι 

ςε διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ, ωσ τελικό ςτάδιο τθσ παρζμβαςθσ.

Η τιμι βάςθσ του δείκτθ προςδιορίηεται ωσ ο αρικμόσ των επωφελοφμενων εργαηομζνων που απζκτθςαν δεξιότθτεσ/προςόντα ςε μζςο ποςοςτό 45%, επί των 

ςυμμετεχόντων ςε δράςεισ κατάρτιςθσ, βάςει ςτοιχείων αντίςτοιχων παρεμβάςεων που υλοποιικθκαν τθν περίοδο 2007-2013 ςε μεγάλο δείγμα  ωφελοφμενων 

(≈ 20.000) ςφμφωνα με ςτοιχεία δικαιοφχων ςχετικϊν πράξεων.

υγκεκριμζνα, από τουσ ωφελοφμενουσ των παρεμβάςεων κατάρτιςθσ ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςισ τουσ 60% ςχετιηόμενο αυτό το ποςοςτό και 

με τθν θλικιακι ομάδα των ωφελουμζνων, με μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςτισ μεγάλεσ θλικίεσ (40-55 ετϊν). Από δε τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία 

πιςτοποίθςθσ, πιςτοποιείται το 80% των ςυμμετεχόντων. Με βάςθ αυτζσ τισ παραδοχζσ εκ των δεδομζνων, θ τιμι βάςθσ του δείκτθ διαμορφϊνεται ςτουσ  720 

ςυμμετζχοντεσ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ (1.600 x 45%). 

Αντίςτοιχα, θ τιμι ςτόχοσ διαμορφϊνεται ςτουσ 880, εκτιμϊντασ ότι το μζςο ποςοςτό των ωφελουμζνων από τθ δράςθ που κα αποκτιςουν πιςτοποίθςθ κα 

ανζλκει ςτο 55%, κεωρϊντασ ότι κα δφναται να αυξθκεί ο αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςε διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ από 60% ςε 70%, με τισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ 

των δικαιοφχων και τουσ ανάλογουσ όρουσ ςτισ ςχετικζσ προςκλιςεισ. Σο ποςοςτό πιςτοποιοφμενων επί των ςυμμετεχόντων ςτισ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ 

διατθρείται ςτο 80%, λαμβάνοντασ υπ’ όψθ ότι, αυτό διαμορφϊνεται αποκλειςτικά με ευκφνθ των επωφελοφμενων.

Με δεδομζνο ότι, ο δείκτθσ αποτελεί κοινό δείκτθ άμεςου αποτελζςματοσ, θ παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξθσ του ςτόχου αυτοφ του δείκτθ κα γίνεται μζςω των 

απογραφικϊν δελτίων ειςόδου/εξόδου (microdata) και κα απολογίηεται ςε ετιςια βάςθ.

Ο δείκτθσ είναι κοινόσ δείκτθσ μακροπρόκεςμων αποτελεςμάτων του ΕΚΣ και εκφράηει τθν αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων για δθμιουργία βιϊςιμων / 

διατθριςιμων κζςεων απαςχόλθςθσ. Ο δείκτθσ CR06 αποτυπϊνει τθν αλλαγι ςτο εργαςιακό κακεςτϊσ των ςυμμετεχόντων  6 μινεσ μετά τθν ζξοδό τουσ από 

τθν πράξθ ΕΚΣ, ςε ςχζςθ με το εργαςιακό κακεςτϊσ που είχαν όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ. 

Ο προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ ςτθρίηεται ςτα ςτοιχεία ςχετικισ μελζτθσ του ΟΑΕΔ, "Η επιχειρθματικότθτα από άνεργουσ ςτθν Ελλάδα" (EPFL, 

Λωηάνθ, 2014), όπου αναφζρεται ότι 75% των ςυμμετεχόντων ανζργων ςε προγράμματα του ΟΑΕΔ ενίςχυςθσ τθσ αυτοαπαςχολιςθσ, διατιρθςαν τθν 

επιχείρθςι τουσ και κατ' ακολουκία τθν αυτοαπαςχόλθςι τουσ, τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ από τθ λιξθ τθσ ενίςχυςισ τουσ. Με αναγωγι αυτοφ του ποςοςτοφ 

ςτθν τιμι ςτόχο του αντίςτοιχου δείκτθ εκροισ CO01 προςδιορίηεται θ τιμι βάςθσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτελζςματοσ, θ οποία ανζρχεται ςε 40 άτομα. 

Με βάςθ τθν προοπτικι λιψθσ  μζτρων βελτίωςθσ των διαδικαςιϊν ίδρυςθσ και ζναρξθσ λειτουργίασ των ενιςχυόμενων αυτοαπαςχολοφμενων, όπωσ 

αποτελεςματικι ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ και ορκολογικότερα κριτιρια επιλογισ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ των ενιςχυόμενων, αλλά και με δεδομζνο 

ότι αυτι θ δράςθ κα λάβει υπόψθ τθσ τθ ςτρατθγικι RIS3 τθσ Περιφζρειασ, το ποςοςτό διατθρθςιμότθτασ εκτιμάται ότι κα φκάςει το 90%. Ωσ εκ τοφτου θ τιμι 

ςτόχοσ του δείκτθ αποτελζςματοσ υπολογίηεται ςε 50 , αναγόμενο ποςοςτό ςτθν τιμι ςτόχο του δείκτθ εκροισ CO01.

Η μζτρθςθ και παρακολοφκθςθ του δείκτθ πραγματοποιείται μζςω ερευνϊν βάςει αντιπροςωπευτικϊν δειγμάτων ςυμμετεχόντων ςτο επίπεδο τθσ Επενδυτικισ 

Προτεραιότθτασ.

Για τθ μζτρθςθ του δείκτθ κα διεξαχκοφν οι εξισ ζρευνεσ α) ςε ςυμμετζχοντεσ  που κα ζχουν εξζλκει από τισ πράξεισ ζωσ τα μζςα του 2018 , ϊςτε να δοκοφν 

ςυγκεντρωτικζσ τιμζσ ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ που κα υποβλθκεί το 2019 και β) ςε αντιπροςωπευτικά δείγματα ςυμμετεχόντων που κα ζχουν εξζλκει από τισ 

πράξεισ από τα μζςα του 2018 ωσ το τζλοσ του 2023, ϊςτε να δοκοφν ςυγκεντρωτικζσ τιμζσ ςτθν Σελικι Ζκκεςθ Τλοποίθςθσ το 2025. Οι ζρευνεσ κα αξιοποιοφν 

τα δεδομζνα των απογραφικϊν δελτίων ειςόδου και εξόδου των ςυμμετεχόντων, ενϊ αρμόδια για τθν εν λόγω ζρευνα είναι θ ΕΤΔ ΕΠ Περιφζρειασ 

Πελοποννιςου, ο ςυντονιςμόσ των ερευνϊν κα γίνει από τθν ΕΤΕΚΣ.
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Θ.. 9

Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και 

καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και κάκε 

διάκριςθσ

59.678.467 74.598.084

10903

Άνεργοι ωφελοφμενοι από ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ 

που κατζχουν κζςθ εργαςίασ εντόσ ζξι μθνϊν από τθ λιξθ τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ.
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10502 Αρικμόσ

9i 15.200.000

υμμετζχοντεσ που αποδεςμεφονται από τθ φροντίδα 

εξαρτθμζνων ατόμων και που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ 

εργαςίασ, που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που 

κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

αυτοαπαςχόλθςθσ, ι που διατθροφν τθ κζςθ εργαςίασ τουσ, 

αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ

Ενεργθτικι ζνταξθ, μεταξφ άλλων κα με ςκοπό 

τθν προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν και τθσ 

δραςτιριασ ςυμμετοχισ, και τθ βελτίωςθ των 

δυνατοτιτων απαςχόλθςθσ

19.000.000

7.490

Ο εν λόγω δείκτθσ αποτελεί ειδικό επιχειρθςιακό δείκτθ άμεςων αποτελεςμάτων και αναφζρεται ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ κατόχουσ voucher ςε  πράξεισ 

Εναρμόνιςθσ. Περιλαμβάνει/μετρά τουσ ωφελοφμενουσ που ζχουν κατ’ ελάχιςτον ζνα (1) τουλάχιςτον από τα τζςςερα (4) άμεςα αποτελζςματα που 

περιγράφονται ςτθν ονομαςία/περιγραφι του δείκτθ.  θμειϊνεται ότι κάκε ςυμμετζχων μετράται μία φορά τόςο ςτο επίπεδο τθσ πράξθσ, όςο και ςτο επίπεδο 

του δείκτθ.

Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ ζγινε επεξεργαςία των απογραφικϊν δελτίων εξόδου των ςυμμετεχόντων τθσ Εναρμόνιςθσ από τθν πρϊτθ 

αντίςτοιχθ πράξθ (2015-2016) που υλοποιικθκε ςτο ΕΠ τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο 2014-2020, ςε ςχζςθ με τθν κατάςταςι του όπωσ είχε δθλωκεί 

ςτα απογραφικά δελτία ειςόδου κατά τθν ζνταξι τουσ πράξθ και ανζρχεται ςε 853 ωφελοφμενουσ, ιτοι το 51,35% των ςυμμετεχόντων.

το πεδίο 4 του Δελτίου Σαυτότθτασ Δείκτθ περιγράφεται θ επεξεργαςία των δεδομζνων από τα οποία προςδιορίηεται θ τιμι βάςθσ και ςτόχου του δείκτθ, 

περιλαμβάνει δε, όλεσ τισ κατθγορίεσ εργαςιακισ κατάςταςθσ που αναφζρονται ςτθν ονομαςία / περιγραφι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ, ταυτιηόμενεσ 

αντίςτοιχα, κάκε μια με τουσ κοινοφσ δείκτεσ άμεςων αποτελεςμάτων του ΕΚΣ CR01, CR02 & CR04, κακϊσ και εκείνοι που διατθροφν τθ κζςθ εργαςίασ τουσ, 

αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. υγκεκριμζνα, ωσ προσ τθν τελευταία κατθγορία εργαςιακισ κατάςταςθσ, αναφζρονται/μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ 

που ςτο απογραφικό δελτίο ειςόδου είναι εργαηόμενοι/αυτοαπαςχολοφμενοι (δείκτθσ CO05) και οι οποίοι ζχουν δϊςει κετικι απάντθςθ ςτο απογραφικό 

δελτίο εξόδου, (πεδίο τθσ ενότθτασ  Α2. «Είμαι εργαηόμενοσ/νθ ι αυτοαπαςχολοφμενοσ/νθ», απάντθςθ ΝΑΙ).

θμειϊνεται ότι, κάκε ςυμμετζχων μετράται μία φορά ςτο δείκτθ και ςτθ πράξθ και υπολογίηεται μζςω τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων των απογραφικϊν 

δελτίων ειςόδου/εξόδου (microdata) που ςυμπλθρϊνονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ.

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ είναι 7.490 άτομα και υπολογίηεται με βάςθ τθν τιμι επίτευξθσ του δείκτθ αποτελεςμάτων τθσ ολοκλθρωκείςασ πράξθσ Εναρμόνιςθσ 

2015-2016, ςφμφωνα με τθν οποία το 51,35% των ςυμμετεχόντων είχαν κετικό αποτζλεςμα. Η εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ ζγινε με ποςοςτό επιτυχίασ 

αυξθμζνο μόλισ κατά μία (1) ποςοςτιαία μονάδα, επί τθσ τιμισ ςτόχου του ςχετικοφ δείκτθ εκροϊν 10501, με δεδομζνο ότι πρόκειται για πράξθ τθσ τρζχουςασ 

προγραμματικισ περιόδου. Η τιμι ςτόχοσ ςυμπεριλαμβάνει τθν τιμι βάςθσ, λόγω του ότι θ τιμι βάςθσ προςδιορίςτθκε από τα ςτοιχεία τθσ πράξθσ 2015-2016.

2016853

Ο εν λόγω δείκτθσ είναι δείκτθσ μακροπρόκεςμων αποτελεςμάτων ΕΚΣ και αποτυπϊνει τθν αλλαγι ςτο εργαςιακό κακεςτϊσ των ςυμμετεχόντων 6 μινεσ μετά 

τθν ζξοδό τουσ από τθν πράξθ, ςε ςχζςθ με το εργαςιακό κακεςτϊσ που είχαν όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ. Ο δείκτθσ αντικατζςτθςε τον κοινό δείκτθ CR06, για 

τεχνικοφσ λόγουσ παρακολοφκθςθσ και αποφυγισ επικαλφψεων των ωφελουμζνων από άλλεσ δράςεισ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ (Εναρμόνιςθ), χωρίσ να 

διαφοροποιθκοφν οι αρχικζσ παραδοχζσ και θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ του δείκτθ CR06.

Η μζτρθςθ και παρακολοφκθςθ του δείκτθ πραγματοποιείται μζςω ερευνϊν ςυμμετεχόντων.

Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ δεν κεωρείται ςκόπιμθ θ χριςθ των ςτοιχείων των δράςεων ΣΟΠΕΚΟ για τουσ εξισ λόγουσ:

α) Σα διακζςιμα ςτοιχεία από τισ δράςεισ ΣΟΠΕΚΟ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου, εμπεριζχουν τόςο δράςεισ κατάρτιςθσ, όςο και δράςεισ 

προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ (ΝΘΕ και ΝΕΕ), των οποίων τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ των ωφελουμζνων ζξι (6) μινεσ μετά τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ, 

διαφζρουν ςθμαντικά μεταξφ τουσ. 

β) Με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9i, προβλζπονται μόνο οι δράςεισ κατάρτιςθσ.

Για τθν ρεαλιςτικότερθ και πιο αξιόπιςτθ τεκμθρίωςθ τθσ τιμισ βάςθσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ, ελιφκθςαν υπ’ όψθ τα ςτοιχεία από τθν ενδιάμεςθ 

αξιολόγθςθ του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013, ςφμφωνα με τα οποία το ποςοςτό των ςυμμετεχόντων ςε προγράμματα κατάρτιςθσ, οι οποίο κατείχαν κζςθ απαςχόλθςθσ 

ζξι (6) μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ, ανζρχεται ςε 8%, ςε επίπεδο χϊρασ. Με βάςθ αυτό το ποςοςτό επί τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ εκροϊν 10902, 

υπολογίηεται θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ, θ οποία ιςοφται με 176 άτομα.

Ο υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου του ςυγκεκριμζνου δείκτθ ςτθρίηεται ςτθν παραδοχι ότι, με δεδομζνθ τθν υποχρεωτικι πιςτοποίθςθ των δεξιοτιτων που 

αποκτοφν οι ωφελοφμενοι από τισ δράςεισ κατάρτιςθσ, αλλά και λαμβάνοντασ υπ’ όψθ και τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ ςτθν αγορά εργαςίασ εκτιμάται ότι, το 

ποςοςτό απαςχόλθςθσ των ωφελοφμενων ζξι (6) μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτισ δράςεισ κατάρτιςθσ, κα αυξθκεί κατά 10% ςτθν τρζχουςα 

προγραμματικι περίοδο. Ωσ εκ τοφτου, θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ αποτελζςματοσ υπολογίηεται ςε 220 άτομα.
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Μετανάςτεσ, ςυμμετζχοντεσ αλλοδαπισ προζλευςθσ, μειονότθτεσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων, όπωσ 

οι Ρομ) που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, που 

ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που αποκτοφν 

εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, αμζςωσ μετά τθ 

λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ

Αρικμόσ 10 2014 13

05504
Aρικμόσ δομϊν που προςφζρουν βελτιωμζνεσ/διευρυμζνεσ 

υπθρεςίεσ
Αρικμόσ 0 2014 12

9ii 5.600.000

Κοινωνικοοικονομικι ενταξθ 

περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων, όπωσ οι 

Ρομά 

Καταπολζμθςθ κάκε μορφισ διακρίςεων και 

προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν 
9iii

7.000.000

10.000.000

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι ειδικόσ δείκτθσ άμεςων αποτελεςμάτων, ο οποίοσ ςυνδζεται άμεςα με τον κοινό δείκτθ εκροϊν CO15. Για τθν ςτοχοκεςία του 

δείκτθ, λιφκθκαν υπ’ όψθ τα είδθ δράςεων για Ρομά τθσ Ειδικισ Γραμματείασ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ των Ρομά ςε επίπεδο Περιφζρειασ.

υγκεκριμζνα, για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ δεν χρθςιμοποιικθκαν τα ςτοιχεία από τισ δράςεισ ΣΟΠΕΚΟ, λαμβάνοντασ υπ’ όψθ: 

α) Αφ’ ενόσ ότι ςτα ςτοιχεία των δράςεων ΣΟΠΕΚΟ ςυμπεριλαμβάνονται και οι ωφελοφμενοι των δράςεων κατάρτιςθσ, οι οποίοι ζχουν χαμθλότερο ποςοςτό 

απαςχόλθςθσ από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ των δράςεων ΝΘΕ και ΝΕΕ, ενϊ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ για Ρομά δεν περιλαμβάνεται κατάρτιςθ, αλλά 

αντ’ αυτισ, επιδότθςθ ενοικίου.

β) Αφ’ ετζρου, τισ ιδιαιτερότθτεσ και δυςκολίεσ που παρουςιάςτθκαν από παρόμοιεσ παρεμβάςεισ κατά τισ προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ, όςον 

αφορά ςτθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ωφελουμζνων (Ρομά) ςτισ προγραμματιηόμενεσ δράςεισ. 

υνεπϊσ, για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ, ζγινε θ παραδοχι ότι το ποςοςτό επιτυχίασ του δείκτθ για τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο, για 

αντίςτοιχεσ δράςεισ με ωφελοφμενουσ Ρομά, ανζρχεται ςε 33%. Δεδομζνου όμωσ ότι, οι προγραμματιηόμενεσ παρεμβάςεισ επιδότθςθσ ενοικίου ςε 20 

οικογζνειεσ Ρομά, είναι «προνοιακισ» φφςθσ και ο ςτόχοσ τουσ, δεν είναι θ απαςχόλθςθ ι/και θ απαςχολθςιμότθτα, εξαιρζκθκαν από τον υπολογιςμό του 

αποτελζςματοσ του δείκτθ. Ωσ εκ τοφτου, με βάςθ τα παραπάνω, θ τιμι βάςθσ του δείκτθ υπολογίηεται ςε 10 άτομα, ωσ αποτζλεςμα του ποςοςτοφ επιτυχίασ 

τθσ προθγοφμενθσ περιόδου (33%), αναγόμενο ςτο ςτόχο του δείκτθ εκροϊν CO15, μόνο για ωφελοφμενουσ από ενεργθτικζσ πολιτικζσ προϊκθςθσ τθσ 

απαςχόλθςθσ (30 άτομα). υνεπϊσ, θ αφξθςθ του προφπολογιςμοφ για επιδότθςθ ενοικίου ςε Ρομά, δεν επθρζαηει τθν τιμι ςτόχο του δείκτθ.

Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ, ελιφκθςαν υπ’ όψθ ωσ ποςοςτά επιτυχίασ των παρεμβάςεων ΝΘΕ και ΝΕΕ, για τθν τρζχουςα προγραμματικι 

περίοδο και για τισ ςυγκεκριμζνθ ειδικι πλθκυςμιακι ομάδα, 40% και 50% αντίςτοιχα. Εφαρμόηοντασ τθν ίδια μεκοδολογία αναγωγισ των ποςοςτϊν αυτϊν ςτισ 

αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ ωφελουμζνων τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ εκροϊν, προκφπτει ωσ τιμι ςτόχοσ του εν λόγω δείκτθ τα 13 άτομα.

Με δεδομζνο ότι ο δείκτθσ αποτελεί ειδικό δείκτθ άμεςου αποτελζςματοσ, θ μζτρθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξθσ του ςτόχου του δείκτθ κα 

πραγματοποιείται μζςω των απογραφικϊν δελτίων ειςόδου/εξόδου (microdata) και κα απολογίηεται ετιςια βάςθ.

Ο εν λόγω δείκτθσ είναι ειδικόσ δείκτθσ του ΕΠ άμεςων αποτελεςμάτων και αναφζρεται ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ κατόχουσ voucher για  πράξεισ 

«Εναρμόνιςθσ», με προςτατευόμενα μζλθ ΑΜεΑ. Μετρά αυτοφσ  που ζχουν ζνα (1) τουλάχιςτον από τα τζςςερα (4) άμεςα αποτελζςματα που περιγράφονται 

ςτθν ονομαςία του δείκτθ.  O κάκε ςυμμετζχων μετράται μία φορά ςτο επίπεδο τθσ πράξθσ και του δείκτθ.

Η επεξεργαςία των δεδομζνων από τα οποία προςδιορίηεται θ τιμι βάςθσ του δείκτθ περιγράφεται ςτον οριςμό /μζκοδο υπολογιςμοφ του δείκτθ ςτο πεδίο 4 

του Δελτίου Σαυτότθτασ Δείκτθ και περιλαμβάνει όλεσ τισ κατθγορίεσ εργαςιακισ κατάςταςθσ που αναφζρονται ςτθν ονομαςία / περιγραφι του ςυγκεκριμζνου 

δείκτθ ταυτιηόμενεσ αντίςτοιχα, κάκε μια με τουσ κοινοφσ δείκτεσ άμεςων αποτελεςμάτων του ΕΚΣ CR01, CR02 & CR04, κακϊσ και εκείνοι που διατθροφν τθ 

κζςθ εργαςίασ τουσ, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ», δθλαδι οι ςυμμετζχοντεσ που  ςτο απογραφικό δελτίο ειςόδου είναι 

εργαηόμενοι/αυτοαπαςχολοφμενοι (δείκτθσ CO05) και οι οποίοι ζχουν δϊςει κετικι απάντθςθ ςτο απογραφικό δελτίο εξόδου, (πεδίο τθσ ενότθτασ  Α2. «Είμαι 

εργαηόμενοσ/νθ ι αυτοαπαςχολοφμενοσ/νθ», απάντθςθ ΝΑΙ)

φμφωνα με τθ προαναφερκείςα μεκοδολογία προςδιοριςμοφ τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ, ο υπολογιςμόσ τθσ πραγματοποιείται από τθν από τθν επεξεργαςία 

των microdata των απογραφικϊν δελτίων εξόδου των ςυμμετεχόντων τθσ Εναρμόνιςθσ από τθν πρϊτθ αντίςτοιχθ πράξθ (2015-2016) που υλοποιικθκε ςτο ΕΠ 

ςτο πλαίςιο τθσ Επ.Προτ. 9iii  τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020. Ωςτόςο, ςτθν Περιφζρεια Πελοποννιςου, δεν υλοποιικθκε δράςθ εναρμόνιςθσ ςτθν 

Επενδυτικι Προτεραιότθτα 9iii, κακϊσ ο διαγωνιςμόσ για αντίςτοιχουσ φορείσ προζκυψε άγονοσ και ο μικρόσ αρικμόσ των ωφελουμζνων φορζων, εντάχκθκαν 

ςτθν δράςθ εναρμόνιςθσ ςτθν ΕπΠρ 9i. υνεπϊσ, θ τιμι βάςθσ (ζτοσ 2016) του δείκτθ είναι 0.

θμειϊνεται ότι, κάκε ςυμμετζχων μετράται μία φορά ςτο δείκτθ και ςτθ πράξθ και υπολογίηεται μζςω τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων των απογραφικϊν 

δελτίων ειςόδου/εξόδου (microdata) που ςυμπλθρϊνονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ.

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ είναι 130 άτομα και υπολογίηεται με βάςθ τθν τιμι επίτευξθσ του δείκτθ αποτελεςμάτων τθσ ολοκλθρωκείςασ πράξθσ Εναρμόνιςθσ 

2015-2016 τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9i, λόγω, μθ φπαρξθσ ολοκλθρωκείςασ αντίςτοιχθσ πράξθσ ςτθν Επ.Προτ. 9iii, ςτο ΕΠ. υγκεκριμζνα, το 51,35% των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ολοκλθρωκείςα πράξθ τθσ Επ.Προτ. 9i, είχαν κετικό αποτζλεςμα. Η εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ ζγινε με ποςοςτό επιτυχίασ 

αυξθμζνο μόλισ κατά μία (1) ποςοςτιαία μονάδα, επί τθσ τιμισ ςτόχου του ςχετικοφ δείκτθ εκροϊν 10501, με δεδομζνο ότι πρόκειται για πράξθ τθσ τρζχουςασ 

προγραμματικισ περιόδου.
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O δείκτθσ 05504 αποτελεί ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ  του ΕΠ, ο οποίοσ μετρά δομζσ που προςφζρουν βελτιωμζνεσ / διευρυμζνεσ υπθρεςίεσ και ςυνδζεται με 

δράςεισ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iii και τθσ Κατθγορίασ Παρζμβαςθσ 111.

Όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί για αντίςτοιχεσ δομζσ, οι «διευρυμζνεσ/βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ» διαφοροποιοφνται ςθμαντικά ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ που 

λάμβαναν οι ωφελοφμενοι κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013. Οι ςυγκεκριμζνεσ υποςτθριηόμενεσ δομζσ που περιλαμβάνονται ςτισ ενταγμζνεσ και 

προγραμματιηόμενεσ δράςεισ τθσ Επ. Προτ. 9iii είναι οι δομζσ Κακοποιθμζνων Γυναικϊν, οι ΤΔ και τα ΚΔΗΦ.

Ωσ Σιμι βάςθσ ςτο δείκτθ αποτελεςμάτων 05504 τίκεται 0, διότι ςτθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο καμία από τισ εν λόγω δομζσ δεν παρείχε αυτό που 

ορίηεται ςτθν ονομαςία του δείκτθ ωσ «διευρυμζνεσ/βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ». 

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ υπολογίηεται λαμβάνοντασ ωσ δεδομζνο, ότι όλεσ αυτζσ οι δομζσ κα παρζχουν τισ υπθρεςίεσ που ορίηονται ωσ «διευρυμζνεσ/ 

βελτιωμζνεσ». Με βάςθ αυτι τθ κεϊρθςθ, θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ 05504 , ταυτίηεται με τθν τιμι ςτόχο του δείκτθ εκροϊν 05502, και είναι δϊδεκα (12) δομζσ.

10502 20160Αρικμόσ

Αρικμόσ

Πρόκειται για προγραμματικό ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9ii και τθσ Κατθγορίασ Παρζμβαςθσ 110, ςυνδεόμενο άμεςα με τον 

ειδικό δείκτθ εκροϊν 05502.

Οι  «διευρυμζνεσ/βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ» ορίηονται ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ που λάμβαναν οι ωφελοφμενοι κατά τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο. 

Οι υποςτθριηόμενεσ δομζσ που είναι ςχετικζσ με τισ δράςεισ τθσ Επ. Προτ. 9ii και παρζχουν διευρυμζνεσ/βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ είναι τα Κζντρα Κοινότθτασ 

κακϊσ επίςθσ και οι δομζσ που περιλαμβάνονται ςτθ δράςθ τθσ "Τποςτιριξθ για τθν απαςχόλθςθ και τθν επιχειρθςιακι ςυμβουλευτικι Ρομά". Σα Κζντρα 

Κοινότθτασ είναι νζεσ δομζσ που παρζχουν διευρυμζνεσ υπθρεςίεσ ςυγκριτικά με τισ υπθρεςίεσ που λάμβαναν οι ωφελοφμενοι τθν προθγοφμενθ 

προγραμματικι περίοδο από τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των Διμων, ενω για τισ δράςεισ που απευκφνονται ςτουσ Ρομά : o όροσ "διευρυμζνεσ/βελτιωμζνεσ 

υπθρεςίεσ" ορίηεται ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ που παρείχαν οι αντίςτοιχοι Διμοι για τουσ Ρομά τθν περίοδο 2007-2013.

Ωσ εκ τοφτου, ωσ τιμι βάςθσ του δείκτθ τίκεται 0, διότι ςτθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο καμμία από τισ υφιςτάμενεσ ομοειδείσ δομζσ δεν παρείχε  

«διευρυμζνεσ/βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ». 

Η  τιμι ςτόχοσ του δείκτθ υπολογίηεται λαμβάνοντασ υπ’ όψθ ότι όλεσ οι δομζσ (Κζντρα Κοινότθτασ και δομζσ για Ρομά) κα παρζχουν τισ υπθρεςίεσ που 

ορίηονται ωσ «διευρυμζνεσ/βελτιωμζνεσ», ςυμπεριλαμβανομζνων των υπθρεςιϊν προσ μετανάςτεσ αλλά και των υπθρεςιϊν ΚΟΙ και ΟΦΗΛΙ. υνεπϊσ, θ τιμι 

ςτόχοσ του δείκτθ εκτιμάται ςε εννζα (9) δομζσ και ταυτίηεται με τθν τιμι ςτόχο του δείκτθ εκροϊν  05502. 

920140

12.500.000

υμμετζχοντεσ που αποδεςμεφονται από τθ φροντίδα 

εξαρτθμζνων ατόμων και που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ 

εργαςίασ, που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που 

κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

αυτοαπαςχόλθςθσ, ι που διατθροφν τθ κζςθ εργαςίασ τουσ, 

αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ
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Aρικμόσ δομϊν που προςφζρουν βελτιωμζνεσ/διευρυμζνεσ 

υπθρεςίεσ
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΠ2Α

ΣΙΜΗ ΒΑΗ

11509
Ποςοςτό ςχολείων που παρζχουν υπθρεςίεσ εξειδικευμζνθσ 

εκπαιδευτικισ ςτιριξθσ ςε μακθτζσ ΑΜΕΑ
Ποςοςτό (%) 4,20% 2016 4,57%

11207

Ποςοςτό των ατόμων που ωφελοφνται από υπθρεςίεσ ψυχικισ 

υγείασ ςτισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ δομζσ  ςτο ςφνολο των 

ατόμων που ωφελοφνται από υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ ςτθν 

περιφζρεια

Ποςοςτό (%) 0,72% 2016 2,24%

11208

Ποςοςτό των ατόμων που ωφελοφνται από υπθρεςίεσ  υγείασ για 

εξαρτιςεισ προσ το ςφνολο των ατόμων που αιτικθκαν  υπθρεςίεσ 

για εξαρτιςεισ

Ποςοςτό (%) 0,0% 2014 29,01%

05504
Aρικμόσ δομϊν που προςφζρουν βελτιωμζνεσ/διευρυμζνεσ 

υπθρεςίεσ
Αρικμόσ 0 2014 4

Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε οικονομικά 

προςιτζσ, βιϊςιμεσ και υψθλισ ποιότθτασ 

υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

υπθρεςιϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ και των 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ

20.918.467

Καταπολζμθςθ κάκε μορφισ διακρίςεων και 

προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν 
9iii

9iv

10.000.000

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ, είναι  ειδικόσ προγραμματικόσ δείκτθσ αποτελεςμάτων τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iii και ςυνδζεται με τισ πράξεισ τθσ 

εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ μακθτϊν ΑΜεΑ. 

 Μετρά το ποςοςτό των ςχολικϊν μονάδων που παρζχουν υπθρεςίεσ εκπαιδευτικισ ςτιριξθσ ςε μακθτζσ ΑΜεΑ, επί του ςυνόλου των ςχολικϊν μονάδων 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ Περιφζρειασ. 

Η τιμι βάςθσ του δείκτθ προςδιορίηεται από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων τθσ πράξθσ τθσ Εξειδικευμζνθσ Εκπαιδευτικισ τιριξθσ 2015-2016, θ οποία ιταν θ 

πρϊτθ πράξθ που υλοποιικθκε ςτο ΕΠ τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020. Η επεξεργαςία των δεδομζνων από τα οποία προςδιορίηεται θ τιμι βάςθσ του 

δείκτθ περιγράφεται ςτο Δελτίο Σαυτότθτασ Δείκτθ. υγκεκριμζνα :

Ο αρικμθτισ του δείκτθ 11509 είναι ο δείκτθσ εκροϊν 11501 «Αρικμόσ ςχολικϊν μονάδων που επωφελοφνται από εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ», ιτοι οι ςχολικζσ 

μονάδεσ που απαςχολοφν Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοθκθτικό προςωπικό, για τθν υποςτιριξθ των μακθτϊν ΑμζΑ. Παρονομαςτισ  είναι το ςφνολο των ςχολικϊν 

μονάδων των αντίςτοιχων εκπαιδευτικϊν βακμίδων ςτθν Περιφζρεια.

φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ πρϊτθσ ολοκλθρωκείςασ πράξθσ εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ, ο αρικμόσ των ςχολικϊν μονάδων που ενιςχφονται 

κατ’ ζτοσ είναι τριάντα τζςςερα (34).

υνεπϊσ, ο αρικμθτισ, για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ βάςθσ, είναι ο αρικμόσ των ςχολικϊν μονάδων που ενιςχφκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωκείςασ πράξθσ 

(2015-2016) και ανζρχεται ςε 34 ςχολεία, ενϊ ο παρονομαςτισ είναι ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Τπουργείου Παιδείασ, 809 ςχολικζσ μονάδεσ. Κατόπιν αυτοφ 

του υπoλογιςμοφ, θ τιμι βάςθσ του δείκτθ διαμορφϊνεται ςτο 4,2 %.

Ωσ προσ τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου λαμβάνονται υπόψθ τα δεδομζνα τθσ υλοποίθςθσ και ζνταξθσ των πράξεων των προθγοφμενων ςχολικϊν ετϊν τθσ 

περιόδου 2015-2018.

Ο αρικμθτισ είναι θ υψθλότερθ τιμι υλοποίθςθσ του δείκτθ εκροισ (11501) ςτο πλαίςιο μίασ πράξθσ εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ και ιςοφται με 44 ςχολικζσ 

μονάδεσ που ενιςχφκθκαν, ενϊ ο παρονομαςτισ παραμζνει ςτακερόσ ςε ςχζςθ με τθν τιμι βάςθσ και ανζρχεται ςε 809 ςχολεία. Ωσ εκ τοφτου, θ τιμι ςτόχοσ 

του δείκτθ εκτιμάται ςε 5,44%. θμειϊνεται, ότι επειδι θ τιμι βάςθσ είναι αποτζλεςμα τθσ τρζχουςασ περιόδου, από τα ςτοιχεία τθσ πράξθσ 2015-2016 θ τιμι 

ςτόχοσ ςυμπεριλαμβάνει τθν τιμι βάςθσ. Η μζτρθςι του δείκτθ γίνεται ςε ετιςια βάςθ. 

Ποςοςτό (%) 35,70%2014

12.500.000

Ποςοςτό ατόμων που πλιττονται από τθ φτϊχεια και ωφελοφνται 

από τισ υπθρεςίεσ των Σoπικϊν Ομάδων Τγείασ (TOMY) ςτο 

ςφνολο των ατόμων που ωφελοφνται από τισ υπθρεςίεσ των 

Σoπικϊν Ομάδων Τγείασ (TOMY)

26.148.084

11206 0,0%

Ο δείκτθσ μετρά ςτον αρικμθτι τον αρικμό των ατόμων που βρίςκονται κάτω από το ειςοδθματικό όριο τθσ φτϊχειασ και ωφελοφνται/ λαμβάνουν υπθρεςίεσ 

που παρζχονται από τισ ΣΟΜΤ (ο αρικμθτισ ταυτίηεται με τον οριςμό του δείκτθ εκροϊν 11202) και ςτον παρονομαςτι μετρά το ςυνολικό αρικμό ατόμων που 

ωφελοφνται/ λαμβάνουν υπθρεςίεσ που παρζχονται από 17 ΣΟΜΤ (170.000). Σα ςτοιχεία αρικμθτι και παρονομαςτι αφοροφν τθν ίδια χρονικι περίοδο και τθν 

ίδια χωρικι ενότθτα (χωρικι ενότθτα είναι θ Περιφζρεια).

Σιμι βάςθσ για τον δείκτθ είναι 0, κακϊσ οι δράςεισ αυτζσ υλοποιοφνται για πρϊτθ φορά. 

Η τιμι ςτόχοσ για το δείκτθ ταυτίηεται με το ποςοςτό φτϊχειασ ςε εκνικό επίπεδο, εφ’ όςον αυτό δεν δίνεται από τθν ΕΛΣΑΣ ςε επίπεδο Περιφζρειασ.

Ο δείκτθσ μετρά ςτον αρικμθτι τον αρικμό των ατόμων (785) που λαμβάνουν υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ από τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ δομζσ (νζεσ ι 

υφιςτάμενεσ), όπωσ ορίηονται  ςτο δείκτθ εκροϊν 11204. τον παρονομαςτι μετρά το ςυνολικό αρικμό ατόμων που ωφελοφνται/λαμβάνουν υπθρεςίεσ ψυχικισ 

υγείασ από όλεσ τισ δομζσ που λειτουργοφν ςτθν περιφζρεια (ςυγχρθματοδοτοφμενεσ και μθ), ιτοι 35.027 άτομα. Σα ςτοιχεία αρικμθτι και παρονομαςτι 

αφοροφν ςτθν ίδια χρονικι περίοδο και ςτθν ίδια χωρικι ενότθτα (χωρικι ενότθτα είναι θ Περιφζρεια).

Ειδικότερα, τα δεδομζνα του παρονομαςτι προκφπτουν από τα αντίςτοιχα δεδομζνα του Mental Health Atlas που τθροφνται μόνο ςε εκνικό επίπεδο (655.934 

άτομα για το ζτοσ 2016) και για το λόγο αυτό ζγινε αναγωγι του αρικμοφ αυτοφ  (των 655.934) ςε επίπεδο Περιφζρειασ με βάςθ τα ςτοιχεία απογραφισ του 

πλθκυςμοφ του  2011. 

Η τιμι βάςθσ του δείκτθ εκτιμικθκε, ωσ εξισ: α) Αρικμθτισ είναι οι ωφελοφμενοι από υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενεσ δράςεισ τθσ 

προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου (2007-2013), με βάςθ τα ςτοιχεία του ΟΠ β) παρονομαςτισ είναι τα δεδομζνα του Mental Health Atlas ςε εκνικό 

επίπεδο του 2016, κακϊσ δεν τθροφνται ςτοιχεία για τα προθγοφμενα ζτθ (προ του 2016).

O ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι ειδικόσ προγραμματικόσ δείκτθσ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθν  Επενδυτικι Προτεραιότθτα 9iv και τθν Κατθγορία 

Παρζμβαςθ 112.

Όπωσ ζχει αναφερκεί για αντίςτοιχεσ δομζσ οι «διευρυμζνεσ/βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ» διαφοροποιοφνται ςθμαντικά ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ που λάμβαναν οι 

ωφελοφμενοι κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013. Οι ςυγκεκριμζνεσ υποςτθριηόμενεσ δομζσ που περιλαμβάνονται ςτισ δράςεισ τθσ Επ. Προτ. 9iν είναι 

τα ΚΗΦΗ.  

Ωσ τιμι βάςθσ ςτο δείκτθ αποτελεςμάτων 05504 τίκεται 0, γιατί ςτθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο οι δομζσ αυτζσ δεν παρείχαν αυτό που ορίηεται 

ςτθν ονομαςία του δείκτθ ωσ «διευρυμζνεσ/βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ».

Η  τιμι ςτόχοσ του δείκτθ, υπολογίηεται λαμβάνοντασ  ωσ δεδομζνο ότι, όλεσ αυτζσ οι δομζσ κα παρζχουν τισ υπθρεςίεσ που ορίηονται ωσ «διευρυμζνεσ/ 

βελτιωμζνεσ». Με βάςθ τθ κεϊρθςθ αυτι, θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ εκροϊν 05504 ταυτίηεται με τθν τιμι ςτόχο του δείκτθ εκροϊν 05502, και είναι τζςςερεισ (4) 

δομζσ. 

Ο δείκτθσ μετρά ςτον αρικμθτι τον αρικμό των ατόμων που ωφελοφνται από υπθρεςίεσ υγείασ για εξαρτιςεισ από τισ  ςυγχρθματοδοτοφμενεσ δομζσ (νζεσ ι 

υφιςτάμενεσ δομζσ), όπωσ ορίηονται  ςτο δείκτθ εκροϊν 11205,  και ςτον παρονομαςτι μετρά το ςυνολικό αρικμό ατόμων που ηιτθςαν και ζλαβαν υπθρεςίεσ, 

ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ι μθ (517), ςτο επίπεδο τθσ Περιφζρειασ. Περίοδοσ αναφοράσ ανά ζτοσ.

Η τιμι βάςθσ για το δείκτθ αποτελζςματοσ 11208 είναι 0, κακϊσ οι δράςεισ αυτζσ ςτο πεδίο των εξαρτιςεων υλοποιοφνται για πρϊτθ φορά.

Σιμι ςτόχοσ, οι καταγεγραμμζνεσ τιμζσ του δείκτθ εκροϊν 11205 προσ το ςφνολο του δείκτθ αιτθμάτων κεραπείασ ςτθ Περιφζρεια. Ο αρικμθτισ εκτιμάται με 

βάςθ τθ δυναμικότθτα εξυπθρζτθςθσ τθσ κάκε δομισ/προγράμματοσ. Ο παρονομαςτισ λαμβάνεται ωσ ζχει (άτομα από τον πλθκυςμό τθσ περιφζρειασ που 

υπζβαλαν αιτιςεισ και ζλαβαν υπθρεςίεσ από ςυγχ/να και μθ ςυχγ/να προγράμματα.

Η επίτευξθ του ςτόχου του δείκτθ είναι προσ τθν επικυμθτι κατεφκυνςθ και αποτυπϊνει τθν προςτικζμενθ αξία των ςυγχρθματοδοτοφμενων δράςεων ςτον 

τομζα πολιτικισ για τισ Εξαρτιςεισ
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ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ
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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΔEΙΚΣΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΩΝ ΣΟΤ
ΕΣΟ 

ΒΑΗ
ΚΩΔ.

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ 

2023

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΠ2Α

ΣΙΜΗ ΒΑΗ

9v

Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ 

επιχειρθματικότθτασ και τθσ επαγγελματικισ 

ενςωμάτωςθσ ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ και 

τθν κοινωνικι και αλλθλζγγυο οικονομία ϊςτε 

να διευκολυνκεί θ πρόςβαςθ ςτθν 

απαςχόλθςθ 

3.500.000

9vi
τρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ με 

πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων 

2.800.000 25

5.000.000 6.250.000

υμμετζχοντεσ που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ 6 μθνϊν 

από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.

Αρικμόσ

ΑρικμόσCR06

Ο εν λόγω δείκτθσ αποτελεί κοινό δείκτθ μακροπρόκεςμων αποτελεςμάτων του ΕΚΣ και αποτυπϊνει τθν αλλαγι ςτο εργαςιακό κακεςτϊσ των ςυμμετεχόντων 

ζξι (6) μινεσ μετά τθν ζξοδό τουσ από τθν πράξθ, ςε ςχζςθ με το εργαςιακό κακεςτϊσ που είχαν όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ. Η μζτρθςθ και παρακολοφκθςθ του 

δείκτθ πραγματοποιείται μζςω ερευνϊν ςυμμετεχόντων ςτο επίπεδο τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ.

Οι ςυγκεκριμζνεσ ζρευνεσ κα διεξαχκοφν α) ςε ςυμμετζχοντεσ που κα ζχουν εξζλκει από τισ πράξεισ ζωσ τα μζςα του 2018 , ϊςτε να δοκοφν ςυγκεντρωτικζσ 

τιμζσ ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ που κα υποβλθκεί το 2019 και β)ςε αντιπροςωπευτικά δείγματα ςυμμετεχόντων που κα ζχουν εξζλκει από τισ πράξεισ από τα μζςα 

του 2018 ωσ το τζλοσ του 2023, ϊςτε να εξαςφαλιςκοφν ςυγκεντρωτικζσ τιμζσ ςτθν Σελικι Ζκκεςθ Τλοποίθςθσ, θ οποία κα υποβλθκεί το 2025. Οι ζρευνεσ κα 

αξιοποιοφν τα δεδομζνα των απογραφικϊν δελτίων ειςόδου και εξόδου των ςυμμετεχόντων, ενϊ αρμόδια για τθν εν λόγω ζρευνα είναι θ ΕΤΔ ΕΠ Περιφζρειασ 

Πελοποννιςου., ο ςυντονιςμόσ των ερευνϊν κα γίνει από τθν ΕΤΕΚΣ.

Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ δεν κεωρείται ςκόπιμθ θ χριςθ των ςτοιχείων των δράςεων ΣΟΠΕΚΟ για τουσ εξισ λόγουσ:

α) Σα διακζςιμα ςτοιχεία από τισ δράςεισ ΣΟΠΕΚΟ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου, εμπεριζχουν τόςο δράςεισ κατάρτιςθσ, όςο και δράςεισ 

προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ (ΝΘΕ και ΝΕΕ), των οποίων τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ των ωφελουμζνων ζξι (6) μινεσ μετά τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ, 

διαφζρουν ςθμαντικά μεταξφ τουσ. 

β) Με βάςθ τουσ διακζςιμουσ τθ τρατθγικι ΣΑΠΣοΚ, προβλζπεται μόνο δράςεισ κατάρτιςθσ.

Για τθν ρεαλιςτικότερθ και πιο αξιόπιςτθ τεκμθρίωςθ τθσ τιμισ βάςθσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ, ελιφκθςαν υπ’ όψθ τα ςτοιχεία από τθν ενδιάμεςθ 

αξιολόγθςθ του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013, ςφμφωνα με τα οποία το ποςοςτό των ςυμμετεχόντων ςε προγράμματα κατάρτιςθσ, οι οποίο κατείχαν κζςθ απαςχόλθςθσ 

ζξι (6) μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ, ανζρχεται ςε 8%, ςε επίπεδο χϊρασ. Με βάςθ αυτό το ποςοςτό επί τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ εκροϊν CO01, 

υπολογίηεται θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ, θ οποία ιςοφται με 16 άτομα.

Ο υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου του ςυγκεκριμζνου δείκτθ ςτθρίηεται ςτισ παρακάτω παραδοχζσ:

• τθν υποχρεωτικι πιςτοποίθςθ των δεξιοτιτων που αποκτοφν οι ωφελοφμενοι από τισ δράςεισ κατάρτιςθσ,

• τον ςτοχευμζνο χαρακτιρα των παρεμβάςεων μικρισ κλίμακασ τθσ τρατθγικισ ΣΑΠΣοΚ

• τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ ςτθν αγορά εργαςίασ 

Με βάςθ τα παραπάνω, εκτιμάται ότι το ποςοςτό των ωφελοφμενων από τισ εν λόγω παρεμβάςεισ τθσ τρατθγικισ ΣΑΠΣοΚ, οι οποίοι κα κατζχουν κζςθ 

απαςχόλθςθσ ζξι (6) μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ, κα αυξθκεί ςε 15% κατά τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο. Ωσ εκ τοφτου, θ τιμι ςτόχοσ του 

δείκτθ αποτελζςματοσ υπολογίηεται ςε 30 άτομα.

302014

11303

Αρικμόσ υποςτθριηόμενων υφιςτάμενων και νζων φορζων 

κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ που θ λειτουργία τουσ 

ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ

16

2014

Ο δείκτθσ είναι επιχειρθςιακόσ ειδικόσ δείκτθσ αποτελζςματοσ, και μετρά τουσ ενιςχυομζνουσ Φορείσ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ (ΚΑΛΟ) που 

ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ζνα χρόνο μετά τθ λιξθ τθσ πράξθσ /ενίςχυςθσ τουσ.

Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ λαμβάνεται υπ’ όψθ το ποςοςτό βιωςιμότθτασ των κοινωνικϊν επιχειριςεων που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο 

Μθτρϊο φορζων ΚΑΛΟ,  για το διάςτθμα τθσ τριετίασ από τθν θμερομθνία ίδρυςισ τουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα:

Λαμβάνοντασ ωσ δεδομζνθ ςυνκικθ τθν παραδοχι ότι οι νζεσ δράςεισ Κοινωνικισ Οικονομίασ που κα ςυγχρθματοδοτθκοφν από το ΕΚΣ ςτθν τρζχουςα 

προγραμματικι περίοδο κα ζχουν διάρκεια ενίςχυςθσ περίπου 2 χρόνια, ο δείκτθσ 11303 ορίηει ωσ αποτζλεςμα βιωςιμότθτασ/λειτουργίασ των επιχειριςεων 

τον 1 χρόνο μετά τθ λιξθ τθσ χρθματοδότθςθσ. Ο τριετισ χρόνοσ διάρκειασ ηωισ των Κοινωνικϊν Επιχειριςεων, εξάγεται ωσ ςτοιχείο από το Μθτρϊο Κοινωνικισ 

Οικονομίασ του Τπουργείου Εργαςίασ. Ωσ εκ τοφτου, θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αναφζρεται ςτον αρικμό των εγγεγραμμζνων Κοινωνικϊν Επιχειριςεων του 

Μθτρϊου που λειτουργοφν τουλάχιςτον μία τριετία από τθν θμερομθνία ίδρυςισ τουσ, και είναι 25 Φορείσ.

φμφωνα με τα ςτοιχεία του Μθτρϊου Κοινωνικισ Οικονομίασ του Τπουργείου Εργαςίασ,  το 51,02% των εγγεγραμμζνων ςε αυτό, κοινωνικϊν επιχειριςεων 

ςτθν Περιφζρεια Πελοποννιςου, ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ τρία (3) ζτθ μετά τθν θμερομθνία ίδρυςισ τουσ.

Ο υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου του ςυγκεκριμζνου δείκτθ ςτθρίχκθκε ςτθν παραδοχι ότι, το ποςοςτό βιωςιμότθτασ των Κοινωνικϊν Επιχειριςεων τθσ 

Περιφζρειασ κα αυξθκεί κατά περίπου δζκα (10) ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, ιτοι ςε 60%. Η εκτίμθςθ αυτισ τθσ αφξθςθσ βαςίηεται ςτθ κεςμικι, διοικθτικι και 

διαχειριςτικι προετοιμαςία που ζχει μεςολαβιςει ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο, για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν λειτουργίασ των ΚΑΛΟ. Λαμβάνοντασ υπ’ 

όψθ τα προαναφερκζντα, θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ, προςδιορίηεται από το 60% τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ εκροϊν 11301, ιτοι ςε 45 επιχειριςεισ/φορείσ. 

45
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Κ..

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Δ.Δ.

Θ.. 8
Προϊκθςθ τθσ διατθριςιμθσ και ποιοτικισ απαςχόλθςθσ 

και ςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ
4.139.685 5.174.606

8iii

Αυτοαπαςχόλθςθ, επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία νζων 

επιχειριςεων, και ειδικά καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν 

και μεςαίων επιχειριςεων

640.000 800.000 CO01
Άνεργοι, ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια 

ανζργων
Αρικμόσ 55

8v
Προςαρμογι των εργαηομζνων, των επιχειριςεων και των 

επιχειρθματιϊν ςτισ αλλαγζσ 
3.499.685 4.374.606 CO05

Απαςχολοφμενοι ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

αυτοαπαςχολοφμενων
Αρικμόσ 1.600

Θ.. 9
Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ 

φτϊχειασ και κάκε διάκριςθσ
59.518.467 74.398.084

10902
Άνεργοι ωφελοφμενοι από ενεργθτικζσ πολιτικζσ 

απαςχόλθςθσ
Αρικμόσ 2.200

10501
Άτομα που αποδεςμεφονται από τθ φροντίδα 

εξαρτϊμενων ατόμων
Αρικμόσ 14.400

2Β

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελεί κοινό δείκτθ εκροϊν του ΕΚΣ και αναφζρεται ςε εργαηόμενουσ ςε επιχειριςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αυτοαπαςχολοφμενων εργοδοτϊν, οι οποίοι ςυμμετζχουν κατά 

κφριο λόγο ςε δράςεισ κατάρτιςθσ εργαηομζνων/ςτελεχϊν ςε επιχειριςεισ για τθν προςαρμοςτικότθτά τουσ ςτισ αλλαγζσ. Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ υπολογίηεται ςε 1.600 άτομα, με μζςο κόςτοσ ανά άτομο, τθσ 

τάξθσ των 2.700 € (ΔΔ), λαμβάνοντασ υπ’ όψθ αντίςτοιχα και ανάλογα ςτοιχεία μζςου μοναδιαίου κόςτουσ ςε ομοειδείσ δράςεισ που υλοποιικθκαν ςτθν Περιφζρεια Πελοποννιςου τθν περίοδο 2007-2013, ι/και 

υλοποιοφνται ςτθ Χϊρα κατά τθν τρζχουςα περίοδο. Οι φορείσ υλοποίθςθσ ςε αυτζσ τισ δράςεισ που αναφζρεται το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ είναι ο ΟΑΕΔ, για επιχειριςεισ με απαςχολοφμενουσ πάνω από 50 

άτομα, και το Εκνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΕΙΕΑΔ), για επιχειριςεισ με απαςχόλθςθ κάτω των 50 ατόμων για τθν περίοδο 2007-2013. Σο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ (ανά ωφελοφμενο 

εργαηόμενο) εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό από τισ ϊρεσ κατάρτιςθσ, το οποίο ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ εκτιμάται ςε μία τάξθ μεγζκουσ 140 ωρϊν. Θ τιμι ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ δεν ςυνδζεται 

άμεςα με τον αρικμό των επιχειριςεων από τισ οποίεσ προζρχονται οι εργαηόμενοι. Με βάςθ τον διακζςιμο προχπολογιςμό τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 8v και τθσ Κατθγορίασ Παρζμβαςθσ 106, ο οποίοσ 

ανζρχεται ςε 4,37 εκατ. €, θ τιμι ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ υπολογίηεται ςε 1.600 άτομα.

Θ μζτρθςθ και θ παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξθσ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ κα πραγματοποιείται μζςω των απογραφικϊν δελτίων ειςόδου (microdata) και κα απολογίηεται ςε ετιςια βάςθ.

ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ
ΚΩΔ.

Ο δείκτθσ αποτελεί κοινό δείκτθ εκροϊν του ΕΚΣ και μετρά ανζργουσ ςυμπεριλαβανομζνων και των μακροχρόνια ανζργων ςτουσ οποίουσ παρζχονται υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ, όπωσ ςυμβουλευτικι/επιχειρθματικό 

ςχζδιο, κακϊσ και κυρίωσ ενίςχυςθ/επιχοριγθςθ για ίδρυςθ επιχείρθςθσ προκειμζνου, να αυτοαπαςχολθκοφν. Από τα ςτοιχεία του ΟΑΕΔ για αντίςτοιχεσ δράςεισ κατά τθν περίοδο 2007-2013, ςτθν Περιφζρεια 

Πελοποννιςου προςδιορίςτθκε το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ τθσ παρζμβαςθσ το οποίο κυμαίνεται μεταξφ 13-15 χιλ. € (ΔΔ). Ωσ εκ τοφτου, με βάςθ τον διακζςιμο προχπολογιςμό τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 

8iii και τθσ Κατθγορίασ Παρζμβαςθσ 104, θ τιμι ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ υπολογίηεται ςε 55 ωφελοφμενουσ. Θ μζτρθςθ και θ παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξθσ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ κα 

πραγματοποιείται μζςω των απογραφικϊν δελτίων ειςόδου (microdata) και κα απολογίηεται ςε ετιςια βάςθ.
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Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελεί ειδικό δείκτθ εκροϊν του ΕΠ ςυνδεόμενοσ με τθ δράςθ τθσ Εναρμόνιςθσ τθσ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ, ςτθν Επενδυτικι Προτεραιότθτα 9i και Κατθγορία 

Παρζμβαςθσ 109. Ο δείκτθσ μετρά το ςφνολο των ςυμμετεχόντων ςτισ πράξεισ τθσ Εναρμόνιςθσ (άνεργοι, μθ ενεργοί και απαςχολοφμενοι), οι οποίοι αποδεςμεφονται από τθ φροντίδα εξαρτϊμενων ατόμων, με 

ςτόχο τθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ ι/και ςτθν απαςχόλθςθ ι τθν διατιρθςθ και ιςχυροποίθςθ των κζςεων απαςχόλθςισ τουσ. Θ μζτρθςι του γίνεται βάςει των απογραφικϊν δελτίων ειςόδου που 

ςυμπλθρϊνουν οι ωφελοφμενοι κατά τθν είςοδό τουσ ςτισ εκάςτοτε ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ.

Λαμβάνοντασ υπ’ όψθ ότι ςτθν δράςθ τθσ Εναρμόνιςθσ,  κάκε voucher ςυγχρθματοδοτείται ζςτω και κατά ζνα μζροσ από το ΕΚΣ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ, ο αρικμόσ των ωφελουμζνων/κατόχων 

voucher δεν επθρεάηεται από τθν ςυμφωνία ςταδιακισ απομείωςθσ των πόρων ΕΚΣ για τθν ςυγκεκριμζνθ δράςθ. υνεπϊσ, με βάςθ τον διακζςιμο προχπολογιςμό του ΕΠ για το ςυγκεκριμζνο τφπο δράςθσ, 

φψουσ 12.377.795€, (το 65,1% του ενδεικτικοφ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Επ.Προτ. 9i και τθσ Κατ.Παρ 109) και με βάςθ, αφ’ ενόσ τα δεδομζνα των τριϊν (3) υλοποιθκειςϊν πράξεων ςτο ΕΠ, (2015-2016, 

2016-2017 και 2017-2018), αφ’ ετζρου το επιλζξιμο μθ ςυγχρθματοδοτοφμενο μζροσ των εν λόγω δράςεων (εκνικό ΠΔΕ), το οποίο ανζρχεται ςτο 60% περίπου επί του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ των δράςεων, το 

μζςο μοναδιαίο κόςτοσ ανζρχεται ςε 2.150€. Ωσ εκ τοφτου, θ τιμι ςτόχοσ του εν λόγω δείκτθ είναι 14.400 άτομα.

Όςον αφορά ςτθν κατανομι ανά φφλο (Άνδρεσ-Γυναίκεσ), λαμβάνοντασ ςτοιχεία από τισ δφο ολοκλθρωκείςεσ πράξεισ τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου. προςδιορίςκθκε θ τιμι ςτόχοσ κατά 99% ςε 

γυναίκεσ και κατά 1% ςε άνδρεσ. 

Θ επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ του δείκτθ παρακολουκείται μζςω του ΟΠ, με τθ χριςθ των απογραφικϊν δελτίων ειςόδου (microdata) και κα απολογίηεται ςε ετιςια βάςθ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΚΣΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ ΣΟΧΟΤ

ΔΕΙΚΣΕ   ΕΚΡΟΩΝ ΑΠ2Α

ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΘΘ ΣΩΝ ΔEΙΚΣΩΝ Θ/ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΘΘ ΣΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΕΩΝ ΣΟΤ

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΘΣΕ

Ενεργθτικι ζνταξθ, μεταξφ άλλων κα με ςκοπό τθν 

προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν και τθσ δραςτιριασ 

ςυμμετοχισ, και τθ βελτίωςθ των δυνατοτιτων 

απαςχόλθςθσ

15.200.000 19.000.000

Ο εν λόγω δείκτθσ, ο οποίοσ προςμετρά τουσ ανζργουσ ωφελοφμενουσ από ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, αντικατζςτθςε, κατά τθν 2θ Ανακεϊρθςθ του ΕΠ, τον κοινό δείκτθ εκροϊν CO01, χωρίσ να 

διαφοροποιοφνται οι παραδοχζσ και υποκζςεισ ςτοχοκεςίασ του. Θ ςυγκεκριμζνθ αντικατάςταςθ, θ οποία αφοροφςε αποκλειςτικά ςτον δείκτθ CO01 τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9i, πραγματοποιικθκε για 

τεχνικοφσ λόγουσ παρακολοφκθςθσ και υπολογιςμοφ των ωφελουμζνων, προκειμζνου να αποφευχκεί θ μζτρθςθ ςτον δείκτθ, που ςτοχοκετικθκε για τον υπολογιςμό των ανζργων ωφελοφμενων από ενεργθτικζσ 

πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, των ανζργων που ωφελοφνται  από τθν δράςθ τθσ Εναρμόνιςθσ, οι οποίοι προςμετρϊνται ιδθ μζςω του δεφτερου επιχειρθςιακοφ ειδικοφ δείκτθ 10501.

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ 10902, αναφζρεται ςε άνεργουσ κατά κανόνα με χαμθλά προςόντα και ιδιαίτερα ςε μακροχρόνια άνεργουσ, ςτουσ οποίουσ προςφζρονται υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ, όπωσ κατάρτιςθ / 

απόκτθςθ εργαςιακισ – επαγγελματικισ εμπειρίασ με πρακτικι άςκθςθ, προκειμζνου να ενδυναμωκεί θ απαςχολθςιμότθτά τουσ, για να εξαςφαλίςουν κζςθ απαςχόλθςθσ. Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ δεν 

περιλαμβάνει τουσ επωφελοφμενουσ από τισ δράςεισ εναρμόνιςθσ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ. το πλαίςιο των δράςεων ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ τθσ 9i, και βάςει των διακζςιμων πόρων 

τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9i και τθσ Κατθγορίασ Παρζμβαςθσ 109, προγραμματίηονται ςε ϊριμο ςτάδιο ετοιμότθτασ, δφο είδθ δράςεων:

Σο ζνα είδοσ δράςεων αναφζρεται ςε κατάρτιςθ μακροχρόνια ανζργων με πρακτικι άςκθςθ. 

Σο δεφτερο είδοσ δράςεων είναι ςυμβουλευτικι άνεργων γυναικϊν για αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ τουσ μζςω τθσ ενκάρρυνςθσ τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων αναηιτθςθσ και διεκδίκθςθσ απαςχόλθςθσ. 

Με δεδομζνο το ϊριμο ςτάδιο προετοιμαςίασ των δράςεων αυτϊν ζχουν εκτιμθκεί τα μζςα κόςτθ κάκε είδουσ παρζμβαςθσ και ζχουν προςδιοριςκεί οι προχπολογιςμοί και ο αρικμόσ των εν δυνάμει 

ωφελοφμενων.Για μεν τουσ Μακροχρόνια Άνεργουσ ο προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ ανζρχεται ςτθν τάξθ των 4.000.0000 € με 800 ωφελοφμενουσ και για δε τισ άνεργεσ γυναίκεσ ο προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ 

είναι τθσ τάξθσ των 1.700.000€ με 1.400 ωφελοφμενουσ. Από τα παραπάνω ςτοιχεία, τα ςυγκεκριμζνα είδθ δράςεων δεςμεφουν προχπολογιςμό τθσ τάξθσ των 5.700.000 € με 2.200 ωφελοφμενουσ. Θ μζτρθςθ και 

θ παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξθσ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ κα πραγματοποιείται μζςω των απογραφικϊν δελτίων ειςόδου (microdata) και κα απολογίηεται ςε ετιςια βάςθ.

ημείωςη

Ζνα μζροσ του προχπολογιςμοφ τησ Επ.Προτ. 9i και ςυγκεκριμζνα το ποςό των 620.000 €, θα διατεθεί για τη δημιουργία και λειτουργία Περιφερειακοφ Μηχανιςμοφ Διάγνωςησ Αναγκών Αγοράσ Εργαςίασ τησ 

Περιφζρειασ Πελοποννήςου.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΚΣΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ ΣΟΧΟΤ

ΔΕΙΚΣΕ   ΕΚΡΟΩΝ ΑΠ2Α

ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΘΘ ΣΩΝ ΔEΙΚΣΩΝ Θ/ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΘΘ ΣΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΕΩΝ ΣΟΤ

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΘΣΕ

CO15

Μετανάςτεσ, ςυμμετζχοντεσ αλλοδαπισ 

προζλευςθσ, μειονότθτεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων 

περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων, όπωσ οι Ρομά)

Αρικμόσ 70

05502 Αρικμόσ υποςτθριηόμενων δομϊν Αρικμόσ 9

05503
Αρικμόσ επωφελουμζνων των υποςτθριηόμενων 

δομϊν
Αρικμόσ 2.850

Κοινωνικοοικονομικι ενταξθ περικωριοποιθμζνων 

κοινοτιτων, όπωσ οι Ρομά 
9ii

Ο δείκτθσ είναι κοινόσ δείκτθσ εκροϊν ΕΚΣ και ωσ εκ τοφτου οι δράςεισ από τισ οποίεσ κα μετρθκοφν οι ωφελοφμενοι ςυμμετζχοντεσ δεν είναι δράςεισ ςυςτθμικοφ χαρακτιρα (όπωσ τα ΙΑΚ τθσ προθγοφμενθσ 

προγραμματικισ περιόδου), αλλά δράςεισ «ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ» ι/και «προνοιακοφ» τφπου παρεμβάςεισ (επιδότθςθ ενοικίου). υνεπϊσ, θ ςτοχοκεςία του εν λόγω δείκτθ διαφοροποιείται από 

τον αρχικό ςχεδιαςμό του. υγκεκριμζνα, ο δείκτθσ ςυνδζεται αποκλειςτικά με δράςεισ υπζρ των Ρομά και ωσ εκ τοφτου, θ ςτοχοκεςία του δείκτθ ςτθρίχκθκε, αφ’ ενόσ ςτον ςχεδιαςμό δράςεων τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ των Ρομά ςε επίπεδο Περιφζρειασ για δράςεισ Ρομά, αφ’ ετζρου ςτον διακζςιμο προχπολογιςμό τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9ii και Κατθγορίασ Παρζμβαςθσ 110, για 

τζτοιου είδουσ δράςεισ, ο οποίοσ ανζρχεται ςε 1.280.000€.

φμφωνα με τθν εξειδίκευςθ των δράςεων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ των Ρομά, το πλζγμα δράςεων υποςτιριξθσ των Ρομά, οι  οποίεσ ςυνδζονται με τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ, 

διαρκϊνεται ςε τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ παρεμβάςεων, με τα αντίςτοιχα κατ’ εκτίμθςθ διακζςιμα ποςά του ΕΠ, τα αντίςτοιχα μζςα μοναδιαία κόςτθ και τον αρικμό των ωφελουμζνων ανά είδοσ 

παρζμβαςθσ/δράςθσ: 

• Επιδότθςθ Ενοικίου για τρία ζτθ: 720.000 €, με μζςο μοναδιαίο κόςτοσ ανά ωφελοφμενο 18.000 €, και αρικμό ωφελουμζνων 40.

• Προϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ/αυτοαπαςχόλθςθ, με ενίςχυςθ Νζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν: 350.000 €, με μζςο μοναδιαίο κόςτοσ 17.500 € και αρικμό ωφελουμζνων 20.

• Προϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ/ςε Νζεσ Θζςεισ Εργαςίασ (ΝΘΕ), με ενίςχυςθ για 18 μινεσ: 210.000 €, με μζςο μοναδιαίο κόςτοσ ανά ωφελοφμενο, 21.000 € και αρικμό ωφελουμζνων 10.

υνεπϊσ, θ τιμι ςτόχοσ του εν λόγω δείκτθ υπολογίηεται ςε 70 άτομα, με ςυνολικό ποςό 1.280.000€, ιτοι το 18,3 % του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9ii και τθσ Κατθγορίασ 

Παρζμβαςθσ 110.

Όπωσ όλοι οι κοινοί δείκτεσ ςυμμετεχόντων μετράει 1 φορά τον κάκε ςυμμετζχοντα, ςε επίπεδο πράξθσ και δείκτθ. Θ μζτρθςθ και θ παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξθσ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ κα 

πραγματοποιείται μζςω των απογραφικϊν δελτίων ειςόδου (microdata) και κα απολογίηεται ςε ετιςια βάςθ.

ημείωςη

Επιπλζον προβλζπονται δράςεισ για την κοινωνική ζνταξη των Ρομά οι οποίεσ δεν ςυμβάλλουν ςτο δείκτη CO15 και ςυνδζονται με τουσ δείκτεσ των δομών (05502 & 05503).

7.000.0005.600.000

Πρόκειται για ειδικό προγραμματικό δείκτθ εκροϊν τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ 9iii, που αφορά ςε φορείσ (programme specific output indicator for entities). Μετράται ςε επίπεδο πράξθσ και οι τιμζσ του 

ακροίηονται από το επίπεδο τθσ κάκε πράξθσ ςτο επίπεδο τθσ αντίςτοιχθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ. Ωσ «υποςτθριηόμενεσ δομζσ», οι οποίεσ ςχετίηονται με τισ δράςεισ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9ii του 

ΕΠ, νοοφνται τα Κζντρα Κοινότθτασ και θ Περιφερειακι Πφλθ ςυντονιςμοφ των Κζντρων Κοινότθτασ που ενιςχφονται/ ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΚΣ, κακϊσ και θ προγραμματιςμζνθ δράςθ "Τποςτιριξθ για 

τθν απαςχόλθςθ και τθν επιχειρθςιακι ςυμβουλευτικι Ρομά" (3 δομζσ).

Όςον αφορά ςτα Κζντρα τιριξθσ Οικογζνειασ (ΚΟΙ) και Κζντρα Παρακολοφκθςθσ του Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ για Θλικιωμζνουσ (ΟΦΘΛΙ) κακϊσ και θ διεφρυνςθ των υπθρεςιϊν 

για μετανάςτεσ μζςω των Παραρτθμάτων Μεταναςτϊν (ΚΕΜ), θ ενίςχυςθ τουσ  δεν αυξάνει τον αρικμό των δομϊν, κακϊσ ςτθν ουςία αποτελεί ενίςχυςθ τθσ ςτελζχωςθσ των ιδθ υπαρχόντων ι/και 

προγραμματιηόμενων Κζντρων Κοινότθτασ, για τθν εξυπθρζτθςθ περιςςότερων ωφελουμζνων και διεφρυνςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν τουσ. 

φμφωνα με τθν υλοποίθςθ του ΕΠ (Ιοφνιοσ 2018), όςον αφορά ςτισ δομζσ που ςυνδζονται με το ςυγκεκριμζνο δείκτθ, ζχουν ενταχκεί ςτο πλαίςιο τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9ii, τζςςερεισ (4) πράξεισ 

διάρκειασ τριϊν (3) ετϊν μζςω των οποίων ενιςχφονται  τρείσ (3) Δομζσ Κζντρων Κοινότθτασ και θ ςυντονιςτικι δομι τθσ Περιφερειακισ Κοινωνικισ Πφλθσ. Ωςτόςο με βάςθ τον προγραμματιςμό ςτθν Επενδυτικι 

Προτεραιότθτα 9ii, προβλζπεται παράταςθ τθσ διάρκειασ ενίςχυςθσ τθσ λειτουργίασ των τεςςάρων (4) υφιςτάμενων δομϊν για τρία ζτθ κακϊσ και  θ λειτουργία δφο (2) επιπλζον δομϊν  Κζντρων Κοινότθτασ με 

διάρκεια ενίςχυςθσ λειτουργίασ τζςςερα (4) ζτθ. 

φμφωνα με τα παραπάνω θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίηεται ςε εννζα (9) δομζσ και ο αντίςτοιχοσ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν ενίςχυςθ τουσ ανζρχεται ςε 5.580.000 € και αντιςτοιχεί ςτο 84,0 % του 

προχπολογιςμοφ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ 9ii.

Ο δείκτθσ αποτελεί ειδικό προγραμματικό δείκτθ εκροϊν του ΕΠ και μετρά τα άτομα που λαμβάνουν/επωφελοφνται από μία τουλάχιςτον υπθρεςία από τισ υποςτθριηόμενεσ υφιςτάμενεσ και προγραμματιηόμενεσ 

δομζσ που προςμετρϊνται ςτο δείκτθ εκροϊν 05502. τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου του δεικτθ λαμβάνεται υπ' όψθ θ πρόςκετθ προγραμματιηόμενθ ενίςχυςθ των Κζντρων Κοινότθτασ, με περαιτζρω 

ςτελζχωςθ και διεφρυνςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τουσ από τισ δράςεισ ΚΟΙ και ΟΦΘΛΙ, αλλά και από τθ διεφρυνςθ παροχισ υπθρεςιϊν ςε μετανάςτεσ μζςω των Παραρτθμάτων Μεταναςτϊν (ΚΕΜ), τα 

οποία δεν αποτελοφν ξεχωριςτζσ δομζσ, αλλά εντάςςονται ςτα Κζντρα Κοινότθτασ.

Ειδικότερα, με βάςθ τα ςτοιχεία ζνταξθσ των πράξεων Κζντρων Κοινότθτασ και ςφμφωνα με τον  προγραμματιςμό τθσ ΕΤΔ ΕΠ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, εκτιμάται ότι κα επωφελθκοφν 1.000 άτομα (ςτοιχεία 

εξειδίκευςθσ) κατά τθ διάρκεια τθσ τριετοφσ ενίςχυςισ τουσ.Βαςει τθσ  προγραματιςμζνθσ επζκταςθσ του χρόνου ενίςχυςθσ λειτουργίασ των υφιςτάμενων δομϊν θ αντίςτοιχθ τιμι ςτοχοσ αυξάνεται, και εκτιμάται 

ςε 1.500 ωφελοφμενουσ.  Με τθν ίδρυςθ των δφο νζων δομϊν κζντρων κοινότθτασ με διάρκεια λειτουργίασ τζςςερα (4) ζτθ θ τιμι ςτόχοσ κα αυξθκεί περαιτζρω κατά 700 άτομα Επιπλζον, μζςω τθσ διεφρυνςθσ 

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τισ παρεμβάςεισ των ΚΟΙ και ΟΦΘΛΘ, με ςυνολικό προχπολογιςμό 456.000 € αλλά και μζςω των παρεμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν ςε μετανάςτεσ, μζςω των Παραρτθμάτων 

Μεταναςτϊν (ΚΕΜ) προχπολογιςμοφ 300.000€ εκτιμάται  ότι επωφελοφμενοι κα αυξθκοφν κατά 400 άτομα. Σζλοσ, οι ωφελοφμενοι απο τισ τρείσ (3) προγραμματιηόμενεσ δομζσ προχπολογιςμοφ 324.000 € για 

τθν υποςτιριξθ ςτθν απαςχόλθςθ και επιχειρθςιακι ςυμβουλευτικι για Ρομά εκτιμϊνται ςε 250 άτομα.

Λαμβάνοντασ υπ’ όψθ όλα τα προθγοφμενα, θ τιμι ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ εκτιμάται ςε 2.850 άτομα, ενϊ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ΕΠ που διατίκεται για τθν επίτευξθ του δείκτθ ταυτίηεται με 

τον προχπολογιςμό για τον δείκτθ 05502 τθσ Επ.Προτ. 9ii, ιτοι 5.580.000 €. 

Ο δείκτθσ υπολογίηεται ςε επίπεδο πράξθσ, ενϊ οι τιμζσ του ακροίηονται από το επίπεδο τθσ κάκε πράξθσ ςτο επίπεδο τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ.
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ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΘΘ ΣΩΝ ΔEΙΚΣΩΝ Θ/ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΘΘ ΣΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΕΩΝ ΣΟΤ

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΘΣΕ

10501
Άτομα που αποδεςμζυονται από τθ φροντίδα 

εξαρτϊμενων ατόμων 
Αρικμόσ 250

05502 Αρικμόσ υποςτθριηόμενων δομϊν Αρικμόσ 12

05503
Αρικμόσ επωφελουμζνων των υποςτθριηόμενων 

δομϊν
Αρικμόσ 1.150

11501
Αρικμόσ χολικϊν μονάδων που επωφελοφνται από 

εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ
Αρικμόσ 210

Πρόκειται για ειδικό προγραμματικό δείκτθσ εκροϊν τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ 9iii, που αφορά ςε φορείσ (programme specific output indicator for entities). Μετράται ςε επίπεδο πράξθσ και οι τιμζσ του 

ακροίηονται από το επίπεδο τθσ κάκε πράξθσ ςτο επίπεδο τθσ αντίςτοιχθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ. Ωσ «υποςτθριηόμενεσ δομζσ», οι οποίεσ ςχετίηονται με τισ δράςεισ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iii του 

ΕΠ, νοοφνται τα Κζντρα Διθμζρευςθσ και Θμεριςιασ Φροντίδασ (ΚΔΘΦ), οι τζγεσ Τποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ (ΤΔ) και οι Δομζσ κακοποιθμζνων γυναικϊν (ξενϊνεσ και ςυμβουλευτικά κζντρα), που 

ενιςχφονται/ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΚΣ.

φμφωνα με τθν υλοποίθςθ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ, οι ενταγμζνεσ δράςεισ ςτο ΕΠ που ςχετίηονται ςτισ προαναφερκείςεσ υποςτθριηόμενεσ δομζσ, είναι τζςςερεισ (4) και αφοροφν ςε Δομζσ 

κακοποιθμζνων γυναικϊν. Επιπρόςκετα, με βάςθ τον προγραμματιςμό τθσ ΕΤΔ, προγραμματίηεται θ ίδρυςθ τριϊν νζων δομϊν ΚΔΘΦ προχπολογιςμοφ 2.600.000€  και πζντε νζων (5) δομϊν ΤΔ με πρχπολογιςμό 

3.000.000€ προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν αποτελεςματικότερα οι  περιοχζσ ςτισ οποίεσ προκφπτουν οι αντίςτοιχεσ. Επιπλζον, προγραμματίηεται θ παράταςθ, για δφο (2) επιπλζον ζτθ, τθσ χρθματοδοτθςθσ των 

υφιςτάμενων δομϊν κακοποιθμζνων γυναικϊν με τον ςυνολικό προχπολογιςμό τουσ να φκάνει ςτα 2.000.000€. Σο ςυνολικό ποςό για τισ εν λόγω δομζσ ανζρχεται ςε 7.600.000€, ιτοι το 66,4% του ενδεικτικοφ 

προχπολογιςμοφ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iii και τθσ Κατθγορίασ Παρζμβαςθσ 111 ενϊ θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το 2023 αυξάνεται ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ςτοχοκεςία και εκτιμάται ςε δϊδεκα 

(12) δομζσ. 

ημείωςη:

Η ενδεικτική δράςη ςτην Επενδυτική Προτεραιότητα τησ ενίςχυςησ των Κζντρων Πιςτοποίηςησ Αναπηρίασ (ΚΕΠΑ) προχπολογιςμοφ 610.000€, δεν ςυμβάλει ςτον ςτόχο του δείκτη καθώσ, η δράςη ενίςχυςησ των 

ΚΕΠΑ δεν ςυνιςτά δομή. 

Ο δείκτθσ αποτελεί ειδικό επιχειρθςιακό δείκτθ εκροϊν τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iii και τθσ Κατθγορίασ Παρζμβαςθσ 111.

Ο εν λόγω δείκτθσ μετρά τον αρικμό των ςχολικϊν μονάδων που επωφελοφνται ςτο πλαίςιο τθσ εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για τθν ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ. Κάκε ςχολικι μονάδα μετράται μία φορά ςε κάκε ςχολικό ζτοσ, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ πράξεων, ανεξάρτθτα αν θ πράξθ καλφπτει ζνα ςχολικό ζτοσ ι περιςςότερα ςχολικά ζτθ. 

Για τθν ςτοχοκεςία του εν λόγω δείκτθ, λαμβάνονται υπ’ όψθ αφ’ ενόσ τα δεδομζνα των τριϊν ενταγμζνων πράξεων του ΕΠ που αφοροφν ςτισ τρεισ ςχολικζσ χρονιζσ 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, αφ’ 

ετζρου ο προγραμματιςμόσ τθσ ΕΤΔ ΕΠ Περιφζρειασ Πελοποννιςου για τθ ςυνζχιςθ τθσ δράςθσ για τρία επιπλζον ζτθ, με τον ςυνολικό αρικμό επωφελοφμενων ςχολικϊν μονάδων να ανζρχεται ςε 210. Ωσ εκ 

τοφτου, θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ ιςοφται με το ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων που ωφελικθκαν ιδθ ι/και πρόκειται να επωφελθκοφν από τισ ενταγμζνεσ και προγραμματιηόμενεσ πράξεισ, ο οποίοσ αντιςτοιχεί 

ςε 210 ςχολεία. Ο προχπολογιςμόσ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iii ι τθσ Κατθγορίασ Παρζμβαςθσ 111 που διατίκεται για τθ διαμόρφωςθ τθσ τιμισ του δείκτθ, υπολογίηεται ςε 3.000.000 €, ποςό το οποίο 

αντιςτοιχεί ςτο 24% του ςυνολικοφ τουσ προχπολογιςμοφ.  

9iii
Καταπολζμθςθ κάκε μορφισ διακρίςεων και προϊκθςθ των 

ίςων ευκαιριϊν 

Ο εν λόγω δείκτθσ είναι ειδικόσ δείκτθσ εκροϊν του ΕΠ, ο οποίοσ ςυνδζεται άμεςα με τθ δράςθ τθσ «Εναρμόνιςθσ» με προςτατευόμενα μζλθ ΑΜΕΑ ςτθν  Επενδυτικι Προτεραιότθτα 9iii και Κατθγορία 

Παρζμβαςθσ 111 (ΑμΕΑ). Ο δείκτθσ μετρά το ςφνολο των ςυμμετεχόντων ςτισ πράξεισ τθσ Εναρμόνιςθσ (άνεργοι, μθ ενεργοί και απαςχολοφμενοι) τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iii και Κατθγορίασ Παρζμβαςθσ 

111 (ΑμΕΑ), οι οποίοι αποδεςμεφονται από τθ φροντίδα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ εξαρτϊμενων ατόμων, με ςτόχο τθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ ι/και ςτθν απαςχόλθςθ ι τθν διατιρθςθ και 

ιςχυροποίθςθ των κζςεων απαςχόλθςισ τουσ. Θ μζτρθςι του γίνεται βάςει των απογραφικϊν δελτίων ειςόδου (microdata) που ςυμπλθρϊνουν οι ωφελοφμενοι κατά τθν είςοδό τουσ ςτισ εκάςτοτε ςυγκεκριμζνεσ 

πράξεισ.

Λαμβάνοντασ υπ’ όψθ ότι ςτθν δράςθ τθσ Εναρμόνιςθσ,  κάκε voucher ςυγχρθματοδοτείται ζςτω και κατά ζνα μζροσ από το ΕΚΣ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ, ο αρικμόσ των ωφελουμζνων/κατόχων 

voucher δεν επθρεάηεται από τθν ςυμφωνία ςταδιακισ απομείωςθσ των πόρων ΕΚΣ για τθν ςυγκεκριμζνθ δράςθ. Για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ λαμβάνονται υπ' όψθ αφ' ενόσ τα ςτοιχεία των δφο 

αντίςτοιχων υλοποιθκειςϊν πράξεων του ΕΠ , αφ' ετζρου ςτθν προγραμματιηόμενθ παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ δράςθσ θ οποία κα φκάςει ςυνολικά τα ζξι (6) ζτθ. Επιπλζον,ςυνυπολογιςτθκαν οι διατικζμενοι 

πόροι του ΕΠ για τισ εν λόγω δράςεισ και θ παραδοχι/εκτίμθςθ ότι κατά τα επόμενα ζτθ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, ο μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ  ωφελουμζνων προβλζπεται να αντιςτοιχεί ςε 50 άτομα.

Με βάςθ όλα τα προθγοφμενα, θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023, εκτιμαται ςε ςχεδόν 250 άτομα  με μοναδιαίο κόςτοσ 5.000€, ενϊ ο διατικζμενοσ προχπολογιςμόσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ 

ανζρχεται ςε 1.235.000€.

Όςον αφορά ςτθν κατανομι ανά φφλο (Άνδρεσ-Γυναίκεσ), λαμβάνοντασ ςτοιχεία από τθν ολοκλθρωκείςα πράξθ τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου, προςδιορίςκθκε θ τιμι ςτόχοσ κατά 92% ςε γυναίκεσ 

και κατά 8% ςε άνδρεσ. 

Όπωσ προαναφζρκθκε, θ επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ του δείκτθ παρακολουκείται μζςω του ΟΠ, με τθ χριςθ των απογραφικϊν δελτίων ειςόδου (microdata) και κα απολογίηεται ςε ετιςια βάςθ.

Ο δείκτθσ αποτελεί ειδικό προγραμματικό δείκτθ εκροϊν του ΕΠ και μετρά τα άτομα που λαμβάνουν/επωφελοφνται από μία τουλάχιςτον υπθρεςία από τισ υποςτθριηόμενεσ/ενιςχυόμενεσ δομζσ τθσ Επενδυτικισ 

Προτεραιότθτασ 9iii.

Θ ςτοχοκεςία του ςυγκεκριμζνου δείκτθ εκροϊν, ςτθρίηεται, ςτα δεδομζνα ζνταξθσ των τεςςάρων (4) ενταγμζνων πράξεων, ςτθν Επενδυτικι Προτεραιότθτα 9iii, που ςυγχρθματοδοτοφν δομζσ, αφ’ ετζρου ςτον 

προγραμματιςμό τθσ ΕΤΔ ΕΠ Περιφζρειασ Πελοποννιςου για τθν παράταςθ του χρόνου ενίςχυςθσ των υφιςτάμενων δομϊν κατά δφο ζτθ και τθ δθμιουργία τριϊν (3) επιπλζον ΚΔΘΦ και πζντε (5) νζεσ δομεσ ΤΔ. 

Με βάςθ τα παραπάνω, θ τιμι ςτόχοσ του εν λόγω δείκτθ εκτιμάται ςε 1.150 άτομα, ενϊ ο προχπολογιςμόσ τθσ Επ.Προτ. που ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ του δείκτθ ταυτίηεται με τον αντίςτοιχο προχπολογιςμό για 

τον δείκτθ τθσ 05502 τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iii.

12.500.00010.000.000
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ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΘΣΕ

11202

Αρικμόσ ατόμων που πλιττονται από τθ φτϊχεια 

και ωφελοφνται από τισ υπθρεςίεσ των Σoπικϊν 

Ομάδων Τγείασ TOMY) 

Αρικμόσ 60.690

11203
Αρικμόσ Σοπικϊν Ομάδων Τγείασ (TOMY) που 

λειτουργοφν 
Αρικμόσ 17

11204
Αρικμόσ ατόμων που ωφελοφνται από υπθρεςίεσ 

ψυχικισ υγείασ
Αρικμόσ 785

11205
Αρικμόσ ατόμων που ωφελοφνται από υπθρεςίεσ 

υγείασ για Εξαρτιςεισ
Αρικμόσ 150

Σ2472
Αρικμόσ υποςτθριηόμενων δομϊν διαςφάλιςθσ και 

πρόλθψθσ Δθμόςιασ Τγείασ
Αρικμόσ 1

05502 Αρικμόσ υποςτθριηόμενων δομϊν Αρικμόσ 4

05503
Αρικμόσ επωφελουμζνων των υποςτθριηόμενων 

δομϊν
Αρικμόσ 125

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι ειδικόσ δείκτθσ εκροϊν του ΕΠ ςτο πλαίςιο τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iv και τθσ Κατθγορίασ Παρζμβαςθσ 112.

Ο δείκτθσ και θ τιμισ ςτόχοσ του ςυνδζονται άμεςα με τον προγραμματιςμό τθσ ΕΤΔ του ΕΠ και τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου για ενίςχυςθ των παρεμβάςεων του ΕΠ ςτθν προλθπτικι πολιτικι για τθ Δθμόςια 

Τγεία. 

Ο εν λόγω δείκτθσ ςυνδζεται άμεςα και εκφράηει τον προγραμματιςμό, για δθμιουργία Περιφερειακοφ Παρατθρθτθρίου  Τγείασ για το ςχεδιαςμό προγραμμάτων/ δράςεων ςτιριξθσ, ςυντονιςμοφ και 

διαςφάλιςθσ ςυνεργειϊν των δράςεων προλθπτικισ ιατρικισ και εξαρτιςεων με τισ δράςεισ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ  και Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Ψυχικισ Τγείασ. 

Ωσ εκ τοφτων, τιμι ςτόχοσ είναι 1 με διάρκεια ςυγχρθματοδοτοφμενθσ λειτουργίασ 48 μθνϊν, ενϊ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ που διατίκεται για τθν εν λόγω δράςθ ανζρχεται ςε 5.000.000€

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι ειδικόσ προγραμματικόσ δείκτθσ εκροϊν για φορείσ (programme specific output indicator for entities). Ο δείκτθσ μετράται ςε επίπεδο πράξθσ και οι τιμζσ του ακροίηονται από το 

επίπεδο τθσ κάκε πράξθσ ςτο επίπεδο τθσ αντίςτοιχθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ. Οι «υποςτθριηόμενεσ δομζσ», οι οποίεσ ςχετίηονται με τισ δράςεισ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iv του ΕΠ, είναι οι Δομζσ 

παροχισ βαςικϊν αγακϊν (Κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, ςυςςίτια), οι δομζσ αςτζγων (υπνωτιρια και κζντρα θμζρασ), κακϊσ επίςθσ και τα Κζντρα Θμεριςιασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων (ΚΘΦΘ), που 

ενιςχφονται / ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΚΣ και είναι επιλζξιμα για χρθματοδότθςθ από το ΕΠ. 

Με βάςθ τθν υλοποίθςθ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ, ζχουν ενταχκεί ςτο ΕΠ, ςυνολικά δφο (2) δομζσ ΚΘΦΘ, θ λειτουργία των οποίων παρατείνεται για τρία επιπλζον ζτθ. Επίςθσ, βάςει του 

προγραμματιςμοφ τθσ ΕΤΔ και ςφμφωνα τον διακζςιμο προχπολογιςμό τθσ Επ.Προτ. 9iv, εκτιμάται ότι ωσ το τζλοσ τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου κα ενιςχυκοφν δφο (2) επιπλζον δομζσ (ΚΘΦΘ) 

προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν αποτελεςματικότερα, περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ ςτισ οποίεσ διαπιςτϊνονται αντίςτοιχεσ ανάγκεσ ςχετικισ παρζμβαςθσ. Οι δομζσ αυτζσ κα υλοποιθκοφν μζςω των τρατθγικϊν 

ΒΑΑ.

φμφωνα με τα προαναφερόμενα, θ τιμι ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ, μζχρι το τζλοσ τθσ περιόδου, προςδιορίηεται ςε τζςςερεισ (4) δομζσ, με ςυνολικό προχπολογιςμό τθσ τάξθσ των 3.300.000 € ποςό το 

οποίο αντιπροςωπεφει το 12,6% του προχπολογιςμοφ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iv. Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ με ορόςθμο το 2023, όπωσ διαμορφϊκθκε κατά τθ 2θ Ανακεϊρθςθ του ΕΠ, είναι μειωμζνθ ςε 

ςχζςθ με τον υφιςτάμενο ςτόχο του δείκτθ κατά 12 δομζσ. Θ μείωςθ αφοροφςε ςτισ δομζσ παροχισ βαςικϊν αγακϊν και αιτιολογείται, κυρίωσ, λόγω μθ ρεαλιςτικισ εκτίμθςθσ τθσ αρχικισ ςτοχοκζτθςθσ περί τθσ 

αναγκαιότθτάσ τουσ, αλλά και τθσ δυνατότθτασ λειτουργίασ τόςων δομϊν, τζτοιασ φφςθσ ςτθν Περιφζρεια Πελοποννιςου, λόγω τθσ εξζλιξθσ των κοινωνικοοικονομικϊν δεδομζνων τθσ Περιφζρειασ.

Ο εν λόγω δείκτθσ είναι ειδικόσ προγραμματικόσ δείκτθσ εκροϊν του ΕΠ και αναφζρεται ςτα άτομα που λαμβάνουν/ επωφελοφμενοι από μία τουλάχιςτον υπθρεςία ςτο πλαίςιο των  υποςτθριηόμενων δομϊν που 

περιλαμβάνονται ςτθν Επενδυτικι Προτεραιότθτα 9iv. Ο δείκτθσ υπολογίηεται ςε επίπεδο πράξθσ, ενϊ οι τιμζσ του ακροίηονται από το επίπεδο τθσ κάκε πράξθσ ςτο επίπεδο τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ. 

Για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του ςυγκεκριμζνου δείκτθ εκροϊν, λαμβάνονται υπ’ όψθ τόςο τα δεδομζνα των ενταγμζνων πράξεων ςτο πλαίςιο τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iv, που χρθματοδοτοφν δφο 

(2) δομζσ, όςο και ο προγραμματιςμόσ τθσ ΕΤΔ ΕΠ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, ςφμφωνα με τον οποίο κα χρθματοδοτοτθκοφν, οριηόντια μζςω ΕΠ, αλλά και μζςω των τρατθγικϊν ΒΑΑ, επιπλζον δφο δομζσ και 

παράλλθλα κα παρατακεί θ διάρκεια ενίςχυςθσ τθσ λειτουργίασ των δφο υφιςτάμενων δομϊν, όπωσ περιγράφεται για τον δείκτθ 05502.

Με βάςθ τα παραπάνω, θ τιμι ςτόχοσ του εν λόγω δείκτθ εκτιμάται ςε 125 άτομα, ενϊ ο προχπολογιςμόσ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iv που ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ είναι 

3.300.000€ ι το 12,6% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ.

Ο δείκτθσ μετρά τισ ΣΟΜΤ που ςυγχρθματοδοτοφνται από τισ αντίςτοιχεσ δράςεισ του ΕΚΣ, ςτο πλαίςιο του ΕΚΣ . Είναι ειδικόσ δείκτθσ για φορείσ (entities). Θ κάκε ΣΟΜΤ μετράται μία φορά ςτο πλαίςιο τθσ 

πράξθσ.

Οι ΣΟΜΤ ςυγκροτοφνται κατά φάςεισ (Αρικμόσ των ομάδων) και θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ, αντιςτοιχεί ςτα δεδομζνα τθσ εξειδίκευςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ.

Ωσ ΣΟΜΤ που λειτουργεί ςτο πλαίςιο του ΕΠ, ορίηεται αυτό που υποβάλλει : α) διλωςθ θμερομθνίασ ολοκλιρωςθσ ςυγχρθματοδότθςθσ ςτο ΕΠ ΜΔΣ  και β) διλωςθ ζναρξθσ χρθματοδότθςθσ  ςτο ΠΕΠ .

Ο προχπολογιςμόσ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iv που διατίκεται για τισ  δράςεισ ΣΟΜΤ ανζρχεται ςε 9,29 εκατ.€ αντιπροςωπεφοντασ το 35,5% του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ και αναφζρεται ςτθν 

υποςτιριξθ μζρουσ τθσ λειτουργίασ τουσ για τζςςερα ζτθ (3).

Ο δείκτθσ ακροίηει από το επίπεδο τθσ πράξθσ ςτο επίπεδο τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ.

Ο δείκτθσ μετρά τα άτομα (ωσ διακριτά ΑΜΚΑ ) που λαμβάνουν υπθρεςία ψυχικισ υγείασ από τισ  ςυγχρθματοδοτοφμενεσ δομζσ (νζεσ ι υφιςτάμενεσ δομζσ). Ειδικότερα μετρά τα άτομα, που ωφελοφνται από μία 

ι περιςςότερεσ από τισ εξισ τζςςερεισ (4) κατθγορίεσ υπθρεςιϊν :

1. Από υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ  για τθν άνοια.

2. Από υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ παίδων και εφιβων .

3.  Από εξωνοςοκομειακζσ κοινοτικζσ Μονάδεσ  ψυχικισ υγείασ . 

4. Από ςτεγαςτικζσ δομζσ (Μ.Ψ.Α.).

O δείκτθσ δεν μετρά ςυμμετζχοντεσ κατά τθν ζννοια του Παραρτιματοσ Ι του Καν.ΕΚΣ, αλλά ζμμεςα ωφελοφμενουσ, κακϊσ οι δράςεισ ΨΤ ζχουν ςυςτθμικό χαρακτιρα (capacity building operations).

Ο προχπολογιςμόσ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iv που διατίκεται για τισ  δράςεισ Ψυχικισ Τγείασ ανζρχεται ςε 3,6 εκατ.€ αντιπροςωπεφοντασ το 13,8% του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ.

Ο κάκε ωφελοφμενοσ μετριζται μία φορά ςτο επίπεδο τθσ πράξθσ και ακροίηει από το επίπεδο τθσ πράξθσ ςτο επίπεδο τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ.

Ο δείκτθσ μετρά τον αρικμό των ατόμων που βρίςκονται κάτω από το ειςοδθματικό όριο τθσ φτϊχειασ (όπωσ αυτό κάκε φορά ορίηεται) και ωφελοφνται / λαμβάνουν υπθρεςίεσ που παρζχονται από τισ ΣΟΜΤ. O 

δείκτθσ δεν μετρά ςυμμετζχοντεσ κατά τθν ζννοια του Παραρτιματοσ Ι του Καν.ΕΚΣ, αλλά ζμμεςα ωφελοφμενουσ, κακϊσ οι δράςεισ των ΣΟΜΤ ζχουν ςυςτθμικό χαρακτιρα (capacity building operations). 

H εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ ζχει προκφψει από τον Γενικό Πλθκυςμό που καλφπτεται από τα δεκαεπτά (17) ΣΟΜΤ που προγραμματίηεται να δθμιουργθκοφν και να λειτουργιςουν ςτθν Περιφζρεια 

Πελοποννιςου (ςφμφωνα με τον Περιφερειακό και Εκνικό ςχεδιαςμό, 170.000 πολλαπλαςιαηόμενο με το ποςοςτό φτϊχειασ ςε εκνικό επίπεδο 35,7%), με δεδομζνο ότι δεν υπάρχουν ςτοιχεία για το ποςοςτό 

φτϊχειασ ςε περιφερειακό επίπεδο. Εξ’ αυτοφ, κακορίηεται θ αναλογία μιασ TOMY  προσ ωφελοφμενα άτομα. υγκεκριμζνα, ο γενικόσ πλθκυςμόσ που ωφελείται από μια ΣΟΜΤ είναι 10.000 ωσ 12.000 άτομα. 

(Λαμβάνεται εκτίμθςθ για 10.000 άτομα)

Ο προχπολογιςμόσ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iv που διατίκεται για τισ  δράςεισ ΣΟΜΤ ανζρχεται ςε 9,29 εκατ.€ αντιπροςωπεφοντασ το 35,5% του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ.

Ο κάκε ωφελοφμενοσ μετριζται μία φορά ςτο επίπεδο τθσ πράξθσ και ο δείκτθσ ακροίηει από το επίπεδο τθσ πράξθσ ςτο επίπεδο τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ.

Ο δείκτθσ μετρά τον αρικμό ατόμων που λαμβάνουν/ωφελοφνται από μία ι περιςςότερεσ από τισ  παρακάτω 4 κατθγορίεσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν (από ςυγχρθματοδοτοφμενεσ νεοϊδρυόμενεσ   ι υφιςτάμενεσ 

δομζσ ) : 

1. Τπθρεςίεσ μείωςθσ τθσ βλάβθσ και υποςτιριξθσ αςτζγων

2. Τπθρεςίεσ κεραπείασ

3. Παρεμβάςεισ πρόλθψθσ των εξαρτιςεων ςε γενικό πλθκυςμό και ειδικζσ ομάδεσ (άνεργοι, μετανάςτεσ, άποροι και κοινωνικά περικωριοποιθμζνοι, μονογονεικζσ οικογζνειεσ  κ.α)

4. Παρεμβάςεισ εκπαίδευςθσ, επιμόρφωςθσ και κοινωνικισ επανζνταξθσ εξαρτθμζνων

Οι υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ και κεραπείασ για τθν αντιμετϊπιςθ των εξαρτιςεων κατά το ζτοσ 2016, ςφμφωνα με ςτοιχεία του ΕΚΣΕΠΝ ςτθν Περιφζρεια Πελοποννιςου, εξυπθρζτθςαν 367 περιςτατικά. τισ 

μετριςεισ δεν περιλαμβάνονται οι υπθρεςίεσ πρόλθψθσ και μείωςθσ τθσ βλάβθσ, κακϊσ λόγω τθσ φφςθσ τουσ δεν είναι δυνατόσ ο υπολογιςμόσ των ατόμων, οφτε κατά προςζγγιςθ.

O δείκτθσ δεν μετρά ςυμμετζχοντεσ κατά τθν ζννοια του Παραρτιματοσ Ι του Καν.ΕΚΣ, αλλά ζμμεςα ωφελοφμενουσ, κακϊσ οι δράςεισ για εξαρτιςεισ ζχουν ςυςτθμικό χαρακτιρα (capacity building operations). Θ 

τιμι ςτόχοσ του δείκτθ αναφζρεται ςτα εξυπθρετοφμενα άτομα από νζου τφπου δομζσ και προγράμματα, με βάςθ τθ δυναμικότθτα ςτελζχωςθσ.

Θ τιμι  κα αποτιμάται  με βάςθ  ςτοιχεία που ςυλλζγει το ΕΚΣΕΠΝ ςε  ετιςια βάςθ, για τα άτομα που λαμβάνουν υπθρεςίεσ ςε προγράμματα αντιμετϊπιςθσ των εξαρτιςεων . Σα ςτοιχεία αποςτζλλουν ςτο 

ΕΚΣΕΠΝ οι φορείσ από τισ χωροκετθμζνεσ δράςεισ τουσ και είναι περιφερειοποιθμζνα.

Ο δείκτθσ ακροίηει ςε όλα τα επίπεδα

Ο προχπολογιςμόσ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9iv που διατίκεται για τισ  δράςεισ Ψυχικισ Τγείασ για εξαρτιςεισ ανζρχεται ςε 2,6 εκατ.€ αντιπροςωπεφοντασ το 9,9% του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ.

9iv 26.148.084

Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε οικονομικά προςιτζσ, βιϊςιμεσ 

και υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των υπθρεςιϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ και των 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ

20.918.467
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ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 2014-2020

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΚΣΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ ΣΟΧΟΤ

ΔΕΙΚΣΕ   ΕΚΡΟΩΝ ΑΠ2Α

ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΘΘ ΣΩΝ ΔEΙΚΣΩΝ Θ/ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΘΘ ΣΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΕΩΝ ΣΟΤ

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΘΣΕ

11301
Αρικμόσ υποςτθριηόμενων υφιςτάμενων και νζων 

φορζων κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ
Αρικμόσ 75

11302
Αρικμόσ Κζντρων τιριξθσ τθσ κοινωνικισ και 

αλλθλζγγυασ οικονομίασ 
Αρικμόσ 1

05502 Αρικμόσ υποςτθριηόμενων δομϊν Αρικμόσ 1

05503
Αρικμόσ επωφελουμζνων των υποςτθριηόμενων 

δομϊν
Αρικμόσ 30

CO01
Άνεργοι, ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια 

ανζργων 
Αρικμόσ 200

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι ειδικόσ επιχειρθςιακόσ δείκτθσ εκροϊν του ΕΠ και μετρά ενιςχυόμενουσ υφιςτάμενουσ και νζουσ Φορείσ /επιχειριςεισ κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ όπωσ, ςφμφωνα με 

τον οριςμό του ν.4430/2016. 

Ο υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ, ζγινε με βάςθ τισ εκτιμιςεισ τθσ αρμόδιασ «Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ, Σομζασ Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ Οικονομίασ», ςφμφωνα και με τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ 

Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9v, λαμβάνοντασ υπ’ όψθ και τα ςτοιχεία τθσ εξζλιξθσ, κατά τα τελευταία ζτθ, των εγγεγραμμζνων φορζων Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ (ΚΑΛΟ), κακϊσ και τθ μείωςθ του 

προχποογιςμοφ τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9v κατα 2.750.000€, κατά τθ 2θ Ανακεϊρθςθ του ΕΠ. Ωσ εκ τοφτου, με βάςθ τα παραπάνω, θ τιμι ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ υπολογίηεται ςε 75 νζουσ 

ι/και υφιςτάμενουσ φορείσ/επιχειριςεισ.

Πρόκειται για ειδικό προγραμματικό δείκτθ εκροϊν, ο οποίοσ αναφζρεται ςτον αρικμό των Κζντρων τιριξθσ τθσ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ (ΚΑΛΟ) που ενιςχφονται από το ΕΠ. Σα Κζντρα τιριξθσ 

τθσ ΚΑΛΟ υποςτθρίηουν τθ δθμιουργία/ ανάπτυξθ υφιςτάμενων/νζων φορζων ΚΑΛΟ και παρζχουν υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ και ςυμβουλευτικισ ςε δυνθτικοφσ και υφιςτάμενουσ κοινωνικοφσ επιχειρθματίεσ και 

φορείσ ΚΑΛΟ. φμφωνα με τον προγραμματιςμό χρθματοδότθςθσ μζςω του ΕΠ «Πελοπόννθςοσ» 2014-2020, ενόσ Κζντρου τιριξθσ ΚΑΛΟ, περιφερειακοφ επιπζδου, θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ είναι 1. Θ τιμι αυτι 

αφορά ςτον ελάχιςτο αρικμό Κζντρων τιριξθσ που κα προβλζπεται να δθμιουργθκοφν ςε επόμενθ φάςθ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ φάςθσ λειτουργίασ των Κζντρων τιριξθσ ςε κάκε Περιφερειακι Ενότθτα, τα 

οποία κα χρθματοδοτθκοφν από το ΕΠΑΝΔΔΒΜ.

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ, ο οποίοσ είναι κοινόσ δείκτθσ εκροϊν του ΕΚΣ, αναφζρεται ςε άνεργουσ, κατά κανόνα με χαμθλά προςόντα και ιδιαίτερα ςε μακροχρόνια άνεργουσ, ςτουσ οποίουσ προςφζρονται 

υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ, όπωσ κατάρτιςθ / απόκτθςθ εργαςιακισ – επαγγελματικισ εμπειρίασ με πρακτικι άςκθςθ), προκειμζνου να ενδυναμωκεί θ απαςχολθςιμότθτά τουσ, για να εξαςφαλίςουν κζςθ 

απαςχόλθςθσ. 

το πλαίςιο τθσ τρατθγικισ ΣΑΠΣοΚ, προβλζπονται δράςεισ κατάρτιςθσ φψουσ 1,1 εκατ. €, περιλαμβάνοντασ 400 ϊρεσ κατάρτιςθσ (80 ϊρεσ κεωρίασ και 320 ϊρεσ πρακτικισ άςκθςθσ) ςε αντικείμενα ςυνδεόμενα 

με τθν Περιφερειακι τρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3). 

Ωσ μζςο κόςτοσ των εν λόγω παρεμβάςεων εκτιμϊνται τα 5.070 € ανά ωφελοφμενο, ςφμφωνα με ςτοιχεία αντίςτοιχων δράςεων τθσ περιόδου 2007-2013 (ΕΠΑΝΑΔ), αλλά και υλοποιοφμενεσ ομοειδείσ δράςεισ τθσ 

περιόδου 2014-2020. υνεπϊσ, θ τιμι ςτόχοσ του εν λόγω δείκτθ υπολογίηεται ςτα 200 άτομα. Θ μζτρθςθ και θ παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξθσ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ κα πραγματοποιείται μζςω των 

απογραφικϊν δελτίων ειςόδου (microdata) και κα απολογίηεται ςε ετιςια βάςθ.

Ο δείκτθσ 05502 είναι ειδικόσ προγραμματικόσ δείκτθσ εκροϊν για φορείσ (programme specific output indicator for entities). Μετράται ςε επίπεδο πράξθσ και οι τιμζσ του ακροίηονται από το επίπεδο τθσ κάκε 

πράξθσ ςτο επίπεδο τθσ αντίςτοιχθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ. Θ ςτοχοκεςία του ςυγκεκριμζνου δείκτθ αφορά ςτισ δράςεισ τθσ υπό ζγκριςθ τρατθγικισ ΣΑΠΣοΚ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το χζδιο 

Δράςθσ τθσ τρατθγικισ ΣΑΠΣοΚ και ςτο πλαίςιο τθσ Επενδυτικι Προτεραιότθτα 9vi, προβλζπεται θ ίδρυςθ μιασ δομισ ΚΘΦΘ. Ωσ εκ τοφτου, θ τιμι ςτόχου του δείκτθ είναι 1.  

Ο δείκτθσ αποτελεί ειδικό προγραμματικό δείκτθ εκροϊν του ΕΠ και μετρά τα άτομα που λαμβάνουν / επωφελοφνται από μία τουλάχιςτον υπθρεςία από τισ υποςτθριηόμενεσ υφιςτάμενεσ και 

προγραμματιηόμενεσ δομζσ. Θ μοναδικι δράςθ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ 9vi που αφορά ςε ενίςχυςθ δομϊν, είναι θ δθμιουργία μιασ δομισ ΚΘΦΘ ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ τρατθγικισ ΣΑΠΣοΚ τθσ 

Περιφζρειασ. φμφωνα με το χζδιο Δράςθσ τθσ τρατθγικισ, οι ωφελοφμενοι από τθν εν λόγω παρζμβαςθ εκτιμϊνται ςε 30 άτομα ενϊ ο το ςυνολικό διατικζμενο ποςό που ςυμβάλλει ςτθν τιμι ςτόχο του εν 

λόγω δείκτθ προςδιορίηεται ςε 520.000€. 

3.500.000

6.250.0009vi
τρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία των 

τοπικϊν κοινοτιτων 

9v

Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ και τθσ 

επαγγελματικισ ζνταξθσ ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ και τθν 

κοινωνικι και αλλθλζγγυο οικονομία ϊςτε να διευκολυνκεί 

θ πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ 

5.000.000

2.800.000

σελ. 5 από 5



ΚΩΔ. ΣΙΣΛΟ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Κ..

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Δ.Δ.

Θ.. 9

Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και 

καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και κάκε 

διάκριςθσ

11.635.300 14.544.125

Σ2477
Άμεςα ωφελοφμενοι από 

υποδομζσ πρόνοιασ
Άτομα 5.500 2015 7.000

9c Παροχι ςτιριξθσ για κοινωνικζσ επιχειριςεισ 800.000 1.000.000 Σ2431 Κοινωνικζσ επιχειριςεισ Επιχειριςεισ 68 2014 100

9d

Πραγματοποιθςθ επενδφςεων ςτο πλαίςιο 

ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με 

πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων

2.000.000 2.500.000 Σ2412

Ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ 

των περιοχϊν που 

εφαρμόηονται 

προγράμματα τοπικισ 

ανάπτυξθσ

Αρικμόσ 250.000 2015 330.000

Θ.. 10

Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ και 

τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ για τθν 

απόκτθςθ δεξιοτιτων και τθ διά βίου μάκθςθ

12.000.000 15.000.000

Σ2413
Άμεςα ωφελοφμενοι 

φοιτθτζσ
Αρικμόσ 800 2012 1.150

Σ2414
Άμεςα ωφελοφμενοι 

μακθτζσ 
Αρικμόσ 5.500 2012 7.750

Σ2412

20141.019.694
Αρικμόσ 

επιςκζψεων

Πρόςβαςθ και χριςθ 

υπθρεςιϊν Τγείασ 

(Πρωτοβάκμια, 

Δευετροβάκμια, 

Σριτοβάκμια) 

Σ2426

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ζχει ωσ τιμι βάςθσ του μθ αςτικό πλθκυςμό που ωφελικθκε κατά τθν περίοδο 2007 - 2013 από 

παρεμβάςεισ ολοκλθρωμζνθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΟΠΑΑΧ) και από το Leader. Ωσ τιμι ςτόχοσ για το 2023 υπολογίηεται ο 

ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ των περιοχϊν τθσ Περιφζρειασ που υλοποιοφνται προγράμματα τοπικισ ανάπτυξθσ τόςο από τισ 

παρεμβάςεισ του ΠΕΠ 2014 - 2020, ςτο πλαίςιο ΣΑΠΣΟΚ (CLLD) και ΟΧΕ, όςο και από αντίςτοιχα προγράμματα του Σομεακοφ 

Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ.

330.0002015250.000Αρικμόσ9b

Παροχι ςτιριξθσ για φυςικι, οικονομικι και 

κοινωνικι αναηωογόνθςθ υποβακμιςμζνων 

κοινοτιτων εντόσ αςτικϊν και αγροτικϊν 

περιοχϊν 

1.500.000 1.875.000

Άμεςα ωφελοφμενοσ 

πλθκυςμόσ των περιοχϊν 

που εφαρμόηονται 

προγράμματα τοπικισ 

ανάπτυξθσ.

9a

Επενδφςεισ ςτισ υποδομζσ υγείασ και ςτισ 

κοινωνικζσ υποδομζσ που ςυμβάλλουν ςτθν 

εκνικι, περιφερειακι και τοπικι ανάπτυξθ, 

μειϊνοντασ τισ  ανιςότθτεσ όςον αφορά τθν 

κατάςταςθ ςτον τομζα τθσ υγείασ, 

προωκϊντασ τθν κοινωνικι ζνταξθ μζςω 

βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ 

κοινωνικοφ, πολιτιςτικοφ χαρακτιρα και 

υπθρεςίεσ αναψυχισ και τθ μετάβαςθ από τθν 

ιδρυματικι φροντίδα ςτθ φροντίδα τθσ 

κοινότθτασ 

7.335.300 9.169.125

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

ΕΣΟ 

ΒΑΗ

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ταυτίηεται με εκείνον τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9b. Ζχει ωσ τιμι βάςθσ του μθ αςτικό πλθκυςμό που 

ωφελικθκε κατά τθν περίοδο 2007 - 2013 από παρεμβάςεισ ολοκλθρωμζνθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΟΠΑΑΧ) και από το Leader. Ωσ 

τιμι ςτόχοσ για το 2023 υπολογίηεται ο ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ των περιοχϊν τθσ Περιφζρειασ που υλοποιοφνται προγράμματα 

τοπικισ ανάπτυξθσ τόςο από τισ παρεμβάςεισ του ΠΕΠ 2014 - 2020, ςτο πλαίςιο ΣΑΠΣΟΚ (CLLD) και ΟΧΕ, όςο και από αντίςτοιχα 

προγράμματα του Σομεακοφ Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ.

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αντικατζςτθςε τον δείκτθ με κωδικό Σ2427 και τίτλο "Δυναμικότθτα των υποδομϊν πρόνοιασ τθσ 

Περιφζρειασ" , κατά τθν 2θ Ανακεϊρθςθ του ΕΠ, ωσ καταλλθλότεροσ για δείκτθσ αποτελζςματοσ. 

Η τιμι βάςθσ προςδιορίςκθκε από τθν ΕΤΔ ςε ςυνεργαςία τθσ Διεφκυνςθσ Πρόνοιασ τθσ Περιφζρειασ, και δεν περιλαμβάνει τουσ 

ωφελοφμενουσ δικαιοφχουσ κοινωνικοφ επιδόματοσ διότι αναφζρεται ςε ωφελοφμενουσ από υποδομζσ. 

Η τιμι ςτόχοσ προςδιορίςκθκε με προβολι ςτο 2023 τθσ εξζλιξθσ του αρικμοφ των ωφελοφμενων, λαμβάνοντασ υπ ' όψθ ότι 

ςθμαντικό μζροσ των ωφελοφμενων ςε υποδομζσ πρόνοιασ είναι ωφελοφμενοι πράξεων ΕΚΣ ςτο ΕΠ "Πελοπόννθςοσ".

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςτθν αποτελεςματικότθτα των υποδομϊν και υπθρεςιϊν υγείασ / περίκαλψθσ 

τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου με κριτιριο τον αρικμό επιςκζψεων ςτισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ υγείασ τθσ Περιφζρειασ ςε ετιςια 

βάςθ. Η τιμι βάςθσ  είναι από ςτοιχεία του Τπουργείου Τγείασ και Κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και εκφράηουν τισ επιςκζψεισ για 

πρωτοβάκμια ι / και δευτεροβάκμια περίκαλψθ  για ζνα ζτοσ. Η τιμι ςτόχοσ εκφράηει τθν εκτιμϊμενθ ετιςια αφξθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των υποδομϊν και υπθρεςιϊν υγείασ ςτθ Περιφζρεια  Πελοποννιςου, κατόπιν των παρεμβάςεων του ΠΕΠ 

2014 - 2020, αλλά και από πικανοφσ άλλουσ παράγοντεσ που κα ςυντελζςουν ςτθ μεταβολι τθσ τιμισ ςτόχου αυτοφ του δείκτθ.

1.080.857

ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ 2023

3Α

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςτθν μζτρθςθ  τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ ςτθ Περιφζρεια 

Πελοποννιςου υπό τθν ζννοια του αρικμοφ των κοινωνικϊν επιχειριςεων που υφίςτανται ι / και κα δθμιουργθκοφν ςτθν 

Περιφζρεια. Σα ςτοιχεία για τθ τιμι βάςθσ, ωσ αρικμόσ κοινωνικϊν επιχειριςεων που υφίςτανται και λειτουργοφν ςτθν Περιφζρεια 

ζχουν ωσ πθγι τθν ΕΤΕΚΣ κατόπιν ςχετικισ ζρευνασ που διεξιγαγε. Η τιμι ςτόχου είναι ο ςωρευτικόσ αρικμόσ επιχειριςεων που 

προβλζπεται να υπάρξουν και να λειτουργιςουν ςτθ Περιφζρεια κατά τθν περίοδο 2014 - 2020, τόςο με τισ παρεμβάςεισ του ΠΕΠ, 

όςο και με άλλεσ παρεμβάςεισ άλλων μζςων και φορζων. ' αυτι τθ τιμι ςτόχο περιλαμβάνονται 20 νζεσ επιχειριςεισ από το ΠΕΠ, το 

οποίο όπωσ φαίνεται από τον δείκτθ εκροϊν CO01 αυτισ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ κα υποςτθρίξει και 15 υφιςτάμενεσ.

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  ΑΠ2Β

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΔEΙΚΣΩΝΣΙΜΗ ΒΑΗΚΩΔ.

15.000.000

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΗΣΕ

Ο δείκτθσ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςε ωφελοφμενουσ φοιτθτζσ από κτιριακζσ παρεμβάςεισ και εξοπλιςμό τθν περίοδο 2014 - 

2020. Πθγι ςτοιχείων για τθν τιμι βάςθσ είναι θ ΕΔΑ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, ςε ςυνδυαςμό με τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία 

από τθ διοίκθςθ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου. Η τιμι ςτόχοσ εκτιμικθκε με βάςθ τον προγραμματιςμό ανάπτυξθσ των 

εργαςιϊν του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου. Εξ' αυτοφ δε του γεγονότοσ ςχεδιάηονται οι ςχετικζσ παρεμβάςεισ του Προγράμματοσ, 

με δεδομζνο ότι για τθν περίοδο 2014 - 2020 μόνο το ΠΕΠ είναι το κφριο μζςο χρθματοδότθςθσ υποδομϊν παιδείασ.

Η τιμι βάςθσ του δείκτθ  αναφζρεται ςτον αρικμό ωφελοφμενων μακθτϊν από το ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ 

Πελοποννιςου, κατά βάςθ με τισ παρεμβάςεισ του ΕΠ ΔΕΠΙΝ, από το Πρόγραμμα τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου. Ωσ τιμι ςτόχοσ 

είναι ο εκτιμϊμενοσ αρικμόσ μακθτϊν που κα ωφελθκοφν, από αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ ανάπτυξθσ υποδομϊν, όχι αποκλειςτικά 

αλλά κατά βάςθ από το ΠΕΠ Πελοποννιςου 2014 - 2020

(10) Επενδφςεισ ςτθν εκπαίδευςθ τθν 

κατάρτιςθ, και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ 

για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και τθ δια βίου 

μάκθςθ με τθν ανάπτυξθ υποδομϊν 

κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ 

10a 12.000.000

σελ.1 από 1



ΚΩΔ. ΣΙΣΛΟ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Κ..

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Δ.Δ.

Θ.. 9
Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και 

καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και κάκε διάκριςθσ
11.635.300 14.544.125

CO35

Δυναμικότθτα των υποδομϊν παιδικισ 

φροντίδασ ι εκπαίδευςθσ που 

ενιςχφονται 

Άτομα 180

CO01
Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνουν 

ςτιριξθ 
Επιχειριςεισ 35

CO02
Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνουν 

επιχορθγιςεισ
Επιχειριςεισ 35

9d

Πραγματοποιθςθ επενδφςεων ςτο πλαίςιο 

ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία 

των τοπικϊν κοινοτιτων

2.000.000 2.500.000 Σ2433

Ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ των περιοχϊν 

τθσ Περιφζρειασ, που καλφπτεται από τισ 

παρεμβάςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ

Αρικμόσ 45.000

Θ.. 10

Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ και τθν 

επαγγελματικι κατάρτιςθ για τθν απόκτθςθ 

δεξιοτιτων και τθ διά βίου μάκθςθ

12.000.000 15.000.000

Δυναμικότθτα των υποδομϊν παιδικισ 

φροντίδασ ι εκπαίδευςθσ που 

ενιςχφονται 

Άτομα

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προζκυψε με βάςθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ για υποδομζσ παιδικισ μζριμνασ ςτθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο 2007-2013, 

ςε ςχζςθ με τουσ διατικζμενουσ πόρουσ γι' αυτοφ του είδουσ τισ δράςεισ. 

Σημείωςη:  Στον υπολογιςμό τησ τιμήσ ςτόχου λαμβάνεται υπ' όψη η αφξηςη του προχπολογιςμοφ τησ Κατηγόρίασ Παρζμβαςησ 055 που ςυνδζεται με τον δείκτη, 

ωσ αποτζλεςμα τησ ενςωμάτωςησ / προςθήκησ μζρουσ του αποθεματικοφ επίδοςησ του ΑΠ4 ςτον ΑΠ2Β.

Η εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχο πραγματοποιικθκε με βάςθ τθν τρζχουςα υλοποίθςθ (προςαρμοςμζνθ ςε πραγματικά ςτοιχεία)  και τον προγραμματιςμό των 

δράςεων τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 9a και ειδικότερα τθσ Κατθγορίασ Παρζμβαςθσ 053, που αναφζρονται ςε υποδομζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

υγείασ, ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ χεδιαςμοφ και με βάςθ τισ διαγνωςμζνεσ ανάγκεσ για ενίςχυςθ / αναβάκμιςθ τθσ πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των αςκενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Σημείωςη : Στον υπολογιςμό τησ τιμήσ ςτόχου λαμβάνεται υπ' όψη η αφξηςη του προχπολογιςμοφ τησ Κατηγόρίασ Παρζμβαςησ 053 που ςυνδζεται με τον δείκτη, 

ωσ αποτζλεςμα τησ ενςωμάτωςησ / προςθήκησ μζρουσ του αποθεματικοφ επίδοςησ του ΑΠ4 ςτον ΑΠ2Β.

120.000Άτομα
Πλθκυςμόσ που καλφπτεται από 

βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ υγείασ

Η τιμι ςτόχοσ αναφζρεται ςτον πλθκυςμό τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ (Μάνθ) που ζχει επιλεγεί βάςει ςχετικισ μελζτθσ για τθν εφαρμογι τρατθγικισ 

Ολοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Επζνδυςθσ ςτθν Περιφζρεια Πελοποννιςου, με ςτόχο τθ κεματικι τοπικι ανάπτυξθ. 

Η τιμι ςτόχοσ προκφπτει από τον αρχικό ςχεδιαςμό τθσ ΕΤΔ για εφαρμογι μιασ τρατθγικισ ΣΑΠΣοΚ ςτθν Περιφζρεια, λαμβάνοντασ υπ' όψθ τισ υπόλοιπεσ 

παρεμβάςεισ που ςχεδιάηονται ςτο ΕΠ "Πελοπόννθςοσ" κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισαπο το ΠΑΑ.

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςκθκε με βάςθ τθν κατανομι των κονδυλίων ανά κατθγορία παρζμβαςθσ υποδομισ για κάκε εκπαιδευτικι βακμίδα.  τθ 

ςυνζχεια με βάςθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ των καταςκευϊν προςδιορίςκθκε θ ςυνολικι δυναμικότθτα των υποδομϊν. Αναλυτικι μεκοδολογικι προςςζγγιςθ 

αναφζρεται ςτο ςθμείωμα τεκμθρίωςθσ τθσ ρεαλιςτικότθτασ των ορόςθμων 2018 για το πλαίςιο επίδοςθσ του Προγράμματοσ

1.000.000

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ ταυτίηεται με τθν αντίςτοιχθ τιμι ςτόχο του δείκτθ CO01 με δεδομζνο ότι όλεσ οι ενιςχυόμενεσ επιχειριςεισ ςε αυτι τθν Επενδυτικι 

Προτεραιότθτα, κα λαμβάνουν επιχοριγθςθ (οικονομικι ενίςχυςθ). Ωσ εκ τοφτου θ μεκοδολογία υπολογiςιμοφ τθσ τιμισ ςτόχο του δείκτθ είναι θ ίδια με τθν 

αντίςτοιχθ μεκοδολογία, για τον δείκτθ CO01.

1.875.000

15.000.000 CO35 1.600

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ εκτιμικθκε με βάςθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ άλλων αντίςτοιχων παρεμβάςεων για ίδρυςθ κυρίωσ νζων τζτοιων επιχειριςεων, αλλά 

και για υποςτιριξθ εκςυγχρονιςμοφ και αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ υφιςτάμενων επιχειριςεων. Η ςυγκεκριμζνθ τιμι ςτόχοσ προςδιορίςκθκε με τθν εκτίμθςθ 

ότι ςε περίπου 20 νζεσ επιχειριςεισ κα υποςτθριχκεί θ ίδρυςι τουσ και ςε 15 υφιςτάμενεσ κα ενιςχυκεί ι κα αναβακμιςκεί θ υποδομι τουσ. Σο μζςο μοναδιαίο 

κόςτοσ ςε δθμόςια δαπάνθ (επιχοριγθςθ) για ίδρυςθ νζασ κοινωνικισ επιχείριςθσ εκτιμάται ςε 40.000 Ευρϊ, ενϊ αντίςτοιχα το μζςο ποςό επιχοριγθςθσ για 

υφιςτάμενεσ εκτιμάται ςε 15.000 Ευρϊ (Δθμόςια Δαπάνθ).

Σημείωςη

Η τιμή ςτόχοσ του δείκτη μειϊθηκε κατά τη 2η Αναθεϊρηςη του ΕΠ, λόγω τησ μείωςησ του ενδεικτιοφ προχπολογιςμοφ τησ Επενδυτικήσ Προτεραιότητασ 9c κατά 

20%.

Ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ των περιοχϊν 

τθσ Περιφζρειασ, που καλφπτεται από τισ 

παρεμβάςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ

Σ2433

3Β

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 2014-2020

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΚΣΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ ΣΟΧΟΤ

ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ ΑΠ 2Β

9a

Επενδφςεισ ςτισ υποδομζσ υγείασ και ςτισ 

κοινωνικζσ υποδομζσ που ςυμβάλλουν ςτθν εκνικι, 

περιφερειακι και τοπικι ανάπτυξθ, μειϊνοντασ τισ  

ανιςότθτεσ όςον αφορά τθν κατάςταςθ ςτον τομζα 

τθσ υγείασ, προωκϊντασ τθν κοινωνικι ζνταξθ μζςω 

βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ 

κοινωνικοφ, πολιτιςτικοφ χαρακτιρα και υπθρεςίεσ 

αναψυχισ και τθ μετάβαςθ από τθν ιδρυματικι 

φροντίδα ςτθ φροντίδα τθσ κοινότθτασ 

7.335.300 9.169.125

Παροχι ςτιριξθσ για κοινωνικζσ επιχειριςεισ 

ΚΩΔ.

CO36

ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ 

ΣΟΧΟ 

2023

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΗΣΕ

20.000Αρικμόσ

800.000

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΔEΙΚΣΩΝ

10a 12.000.000

(10) Επενδφςεισ ςτθν εκπαίδευςθ τθν κατάρτιςθ, 

και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ για τθν απόκτθςθ 

δεξιοτιτων και τθ δια βίου μάκθςθ με τθν ανάπτυξθ 

υποδομϊν κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ 

9b

Παροχι ςτιριξθσ για φυςικι, οικονομικι και 

κοινωνικι αναηωογόνθςθ υποβακμιςμζνων 

κοινοτιτων εντόσ αςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν 

1.500.000

9c

σελ. 1 από 1



ΚΩΔ. ΣΙΣΛΟ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Κ..

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Δ.Δ.

Θ.. 4

Τποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ προσ μια οικονομία 

χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα ςε 

όλουσ τουσ τομείσ

8.056.925

2.400.000

10.071.156

3.000.000

Θ.. 5
Προϊκθςθ τθσ προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι, 

πρόλθψθ και διαχείριςθ κινδφνων
3.600.000 4.500.000

Σ2479

Καμμζνεσ εκτάςεισ δαςϊν 

δεκαετίασ μζχρι το τζλοσ 

τθσ περιόδου

Ποςοςτό (%) 7,63 2013 3,00

Θ.. 6
Διαφφλαξθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ και 

προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων

38.895.071,2

33.661.167,2

48.618.839

42.076.459

6a

Επενδφςεισ ςτον τομζα των αποβλιτων ϊςτε να 

ικανοποίθκοφν οι απαιτιςεισ του περιβαλλοντικοφ 

κεκτθμζνου τθσ Ζνωςθσ  και να αντιμετϊπιςτοφν οι 

ανάγκεσ που ζχουν προςδιοριςκεί από τα κράτθ 

μζλθ για επενδφςεισ που υπερβαίνουν τισ εν λόγω 

απαιτιςεισ

1.600.000 2.000.000 Σ2419

Κλάςμα ςτερεϊν 

αποβλιτων που οδθγείται 

ςε ανακφκλωςθ

Ποςοςτό (%) 

επί τθσ 

ςυνολικισ 

παραγωγισ 

ΑΑ

5,0 2014 74,0

Σ2420

Πλθκυςμόσ που 

εξυπθρετείται από 

βελτιωμζνθ παροχι νεροφ 

Φυςικά 

Πρόςωπα 460.000 2014 500.000

Σ2461

Τδατικά ςυςτιματα με καλι 

κατάςταςθ ςε τουλάχιςτον 

μια από τισ κατθγορίεσ 

(οικολογικι, χθμικι, 

ποςοτικι) τθσ Οδθγίασ   

2000/60/ΕΚ

Ποςοςτό (%) 48,00 2014 97,00

40,00201530,00Ποςοςτό (%)

Πλθκυςμόσ που 

επωφελείται από μζτρα 

αντιπλθμμυρικισ 

προςταςίασ

T2478

4Α

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΧΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΠ3

ΣΙΜΗ ΒΑΗ
ΕΣΟ 

ΒΑΗ
ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ 2023 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΔEΙΚΣΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΗΣΕ

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

4c

τιριξθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, τθσ ζξυπνθσ 

διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ και τθσ χριςθσ 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ δθμόςιεσ 

υποδομζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δθμόςιων 

κτθρίων, και ςτον τομζα τθσ ςτζγαςθσ

8.056.925

2.400.000

Σ2485

10.071.156

3.000.000

2013 902,1

Αν και ο ςυγκεκριμζνοσ  δείκτθσ αποτελζςματοσ είναι  ο πλζον κατάλλθλοσ για τθν μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων που προγραμματίηονται τόςο ςτο ΠΕΠ Πελοποννιςου, όςο και ςτο 

αντίςτοιχο Σομεακό μζχρι και το 2018 δεν υπάρχουν ςτοιχεία μζτρθςθσ του δείκτθ ςε περιφερειακό επίπεδο. Επίςθσ με δεδομζνο ότι θ εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε εκνικό επίπεδο μετράται 

ςωρευτικά κατ’ ζτοσ και όχι διακριτά για τον κάκε χρόνο, κατά τθ 2θ Ανακεϊρθςθ του ΕΠ, προτάκθκε θ αντικατάςταςι του από νζο δείκτθ με κωδικό Σ2485, ο οποίοσ δεν κα αναφζρεται ςε ετιςια 

εξοικονόμθςθ, αλλά ςε εξοικονόμθςθ. ε κάκε πρίπτωςθ το ΠΕΠ Πελοποννιςου κα ςυνειςφζρει ανάλογα ςτθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου. Η τιμι βάςθσ του δείκτθ ωσ ςωρετυικι τιμι για το ζτοσ 2013, 

επικαιροποιικθκε κατά τθ 2θ Ανακεϊρθςθ, ςφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία.

Εξοικονόμθςθ τελικισ 

ενζργειασ
ΚΣΟΕ 57,99

6b

Επενδφςεισ ςτον τομζα των υδάτων ϊςτε να 

ικανοποίθκοφν οι απαιτιςεισ του περιβαλλοντικοφ 

κεκτθμζνου τθσ Ζνωςθσ και να αντιμετϊπιςτοφν οι 

ανάγκεσ που ζχουν προςδιοριςκεί από τα κράτθ 

μζλθ για επενδφςεισ που υπερβαίνουν τισ εν λόγω 

απαιτιςεισ

14.000.000 17.500.000

Ο προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ βάςθσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ με ζτοσ βάςθσ το 2015 αναφζρεται ςε αντιπλθμμυρικά ζργα που κατά κφριο λόγο υλοποιικθκαν  τθν τριετία 2008-2010 για τθν αντιμετϊπιςθ των 

πλθμμυρικϊν κινδφνων κατόπιν των καταςτροφικϊν πυρκαγιϊν του κζρουσ 2007 ςτθν Περιφζρεια και δεδομζνο δε ότι κατά πολλά ζτθ μετα από αυτά τα ςυμβάντα δεν ζχει καταγραφεί ι δεν ζχουν 

πραγματοποιθκεί αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ, θ τιμι ςτόχοσ είναι ςχετικά χαμθλοφ επιπζδου.

Ο δείκτθσ μετρα τθν ςυνολικι ζκταςθ των καμμζνων δαςϊν ςτθν Περιφζρεια ςε χρονικι περίοδο αναφοράσ τθ δεκαετία, ωσ ποςοςτό επί τθσ ζκταςθσ των δαςϊν τθσ Περιφζρειασ.

Η τιμι βάςθσ υπολογίςτθκε ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτατιςτικά ςτοιχεία του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, για τθν δεκατία 2004-2013 και ανζρχεται ςε 7,63% των δαςϊν τθσ Περιφζρειασ. Ο προςδιοριςμόσ δε, 

τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ τίκεται ςε 3,0% των δαςϊν τθσ Περιφζρειασ και αναδεικνφει τθ μείωςθ του ποςοςτοφ καμμζνων εκτάςεων τθν δεκαετία 2014-2023 κατα 60% περίπου, ωσ αποτζλεςμα των 

αντίςτοιχων παρεμβάςεων πρόλθψθσ κινδφνων απο πυρκαγιζσ ςτθν Περιφζρεια.

φμφωνα με τον ΠΕΔΑ Πελοποννιςου προςδιορίςκθκε θ τιμι βάςθσ του δείκτθ ενϊ επίςθσ ςφμφωνα με τον ΠΕΔΑ  εκτιμάται ότι μζχρι το τζλοσ τθσ περιόδου 2014 - 2020 κα ζχει επιτευχκεί θ τιμι ςτόχοσ. 

Με δεδομζνθ δε τθν ζναρξθ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ απορριμάτων, ο ςτόχοσ αυτόσ κα υπερκαλυφκεί ςθμαντικά.

φμφωνα με  τα ςτοιχεία τθσ Διεφκυνςθσ Τδάτων, τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Δυτικισ Ελλάδασ και Πελοποννιςου και ςτθ βάςθ των ςχεδίων διαχείρθςθσ των Λεκανϊν Απορροισ  προςδιορίςκθκε θ τιμι 

βάςθσ  κακϊσ επίςθσ και οι άμεςεσ ανάγκεσ κάλυψθσ τθσ  ςυγκεκριμζνθσ τιμισ ςτόχου.

Επίςθσ, από τθν Διεφκυνςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Δυτικισ Ελλάδασ και Πελοποννιςου, ςτθ βάςθ των ζργων που ζχουν πραγματοποιθκεί μζχρι ςιμερα, χρθματοδοτοφμενα από όλεσ τισ 

πθγζσ και από το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ που υφίςτανται προςδιορίςκθκε θ τιμι βάςθσ. Η τιμι ςτόχοσ προςδιορίςκθκε με βάςθ τα ςτοιχεία των χεδίων Διαχείριςθσ των Λυμάτων Απορροισ Ποταμϊν, 

ιεραρχοφνται τα προτινόμενα ζργα ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ.

5a

τιριξθ των επενδφςεων για προςαρμογι ςτθν 

κλιματικι αλλαγι, κακϊσ και τεχνικϊν που 

βαςίηονται ςτο οικοςφςτθμα

3.600.000 4.500.000

σελ. 1 από 2



ΚΩΔ. ΣΙΣΛΟ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Κ..

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Δ.Δ.

4Α

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΧΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΠ3

ΣΙΜΗ ΒΑΗ
ΕΣΟ 

ΒΑΗ
ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ 2023 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΔEΙΚΣΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΗΣΕ

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

6d

Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ 

και του εδάφουσ και προαγωγι των υπθρεςιϊν των 

οικοςυςτθμάτων μζςω και του δικτφου NATURA 

2000 και των «πράςινων» υποδομϊν

1.500.000 1.875.000 Σ2462

Ποςοςτό προςτατευόμενων 

περιοχϊν (ςφνολο περιοχϊν 

Natura 2000) με εργαλεία 

διαχείριςθσ

Ποςοςτό (%) 14,10 2014 100,00

6e

Ανάλθψθ δράςθσ για τθ βελτίωςθ του αςτικοφ 

περιβάλλοντοσ, τθν ανάπλαςθ των πόλεων, τθν 

αναηωογόνθςθ και τθν απολφμανςθ των 

υποβακμιςμζνων περιβαλλοντικά εκτάςεων 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των προσ αναςυγκρότθςθ 

περιοχϊν), τθ μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 

και τθν προϊκθςθ μζτρων για τον περιοριςμό του 

κορφβου

8.455.071,2

6.000.0000

10.568.839

7.500.000

Σ2422

Περιοχζσ που 

αναβακμίηονται ςε αςτικά 

οικιςτικά κζντρα

Σετ. χλμ. 150,00 2014 500,00

Σ24866c
Διατιρθςθ, προςταςία, προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ 

φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ

13.340.000

10.561.167,2

16.675.000

13.201.459

Επιςκζψεισ ςε πολιτιςτικοφσ 

πόρουσ

Η τιμι βάςθσ του δείκτθ προςδιορίςκθκε ζχοντασ ωσ ειςροι τισ παρεμβάςεισ που πραγματοποιικθκαν ςτα ζξι (6)  αςτικά κζντρα τθσ Περιφζρειασ τθν προθγοφμενθ περίοδο. Η τιμι ςτόχοσ προςδιορίςκθκε 

με βάςθ αφ' ενόσ τισ ανάγκεσ που υπάρχουν ςτα αςτικά κζντρα, αφ' ετζρου με βάςθ τισ προοπτικζσ και τα μζςα που υπάρχουν τόςο ςε επίπεδο Περιφζρειασ, όςο και ςε επίπεδο εκνικό, απ' όλεσ τισ πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ και με δεδομζνθ τθν κατεφκυνςθ τθσ Πολιτικισ υνοχισ για τθν αςτικι ανάπτυξθ. 

Αρικμόσ 1.510.000 2015 2.000.000

Λόγω τθσ αντικατάςταςθσ του δείκτθ, κατά τθ 2θ Ανακεϊρθςθ του ΕΠ, από νζο, ο οποίοσ δεν αναφζρεται πλζον ςε επιςκζπτεσ ςε πόλουσ ζλξθσ φυςικισ κλθρονομιάσ, αλλά αποκλειςτικά ςε πόλουσ ζλξθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, προκφπτουν οι παρακάτω διαφοροποιιςεισ ωσ προσ τθ μεκοδολογία μζτρθςθσ και τθ ςτοχοκεςία του ςυγκεκριμζνου "νζου" δείκτθ.

 

Η τιμι βάςθ του δείκτθ προκφπτει από τθν ΕΛΣΑΣ και υπολογίηονται οι επιςκζψεισ ςτουσ κφριουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μνθμεία, κακϊσ και ςτα μουςεία τθσ Περιφζρειασ  για το ζτοσ 2015. Η εκτίμθςθ 

τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ ζγινε με βάςθ τθν παρατθροφμενθ αυξθτικι τάςθ ςτθν επιςκεψιμότθτα λαμβάνοντασ υπ' όψθ και άλλεσ δράςεισ του ΕΠ που ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ των επιςκεπτϊν τθσ 

Περιφζρειασ, και εκτιμάται ςε 2.000.000 επιςκζπτεσ, ιτοι αφξθςθ περίπου 30% επί τθσ τιμισ βάςθσ).

φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΜΠΕ του ΠΕΠ Πελοποννιςου 2014 - 2020 προςδιοριςκθκε θ τιμι βάςθσ, με δεδομζνο ότι από τα 421 χιλ. ha περιοχϊν NATURA 2000 μόνο για τα 59,6 χιλ. ha υφίςταται φορζασ 

διαχείριςθσ. Με δεδομζνο όμωσ ότι για ζνα μεγάλο μζροσ των περιοχϊν ζχουν δρομολογθκεί οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ και λαμβάνωντασ υπόψθ τθν ανάγκθ κάλυψθσ των υποχρεϊςεων ζναντι του 

Ευρωπαϊκοφ Περιβαλλοντικοφ Κεκτθμζνου ςτοχεφεται ςε εκνικό αλλά και ςε περιφερειακό επίπεδο θ κάλυψθ κατά 100% αυτϊν των αναγκϊν, με τθν ανάλογθ ςυμβολι και του ΠΕΠ Πελοποννιςου.

Σημείωςη

Στην εκτίμηςη αυτή, λαμβάνεται  υπ' όψη το ιςχφον θεςμικό πλαίςιο το οποίο προβλζπει τη διατήρηςη του υφιςτάμενου και τη δημιουργία δφο νζων Φορζων Διαχείριςησ ςτην Περιφζρεια, οι οποίοι θα είναι 

υπεφθυνοι για τη διαχείριςη του ςυνόλου των περιοχϊν NATURA τησ Περιφζρειασ.
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Θ.Σ. 4

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα σε όλους τους τομείς

8.056.925

2.400.000

10.071.156

3.000.000

CO31

Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη 

κατηγορία ενεργειακής 

κατανάλωσης

Νοικοκυριά

430

130

CO32

Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας των 

δημοσίων κτηρίων

KWh/έτος

2.000.000

600.000

4c

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΤΕΣ

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

CO34

10.071.156

3.000.000

8.056.925

2.400.000

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της 

έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 

των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της 

στέγασης

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
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Η εκτίμηση  της τιμής στόχο του Δείκτη, έγινε με τη χρήση του μέσου όρου του ποσού δέσμευσης ανά αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον 

ΙΙ». Από την ανάλυση των στοιχείων του, προκύπτει ότι στο σύνολο της Επικράτειας ο μέσος όρος της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης ανά αίτηση, ανέρχεται σε 9.434,09€, χωρίς 

ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις μεταξύ των Περιφερειών.

Συνεπώς, για τον διατιθέμενο Π/Υ Άμεσης Ενίσχυσης = 5.071.156 1.500.000 € και με το δεδομένο ότι, ένα ποσοστό 80% κατατάσσεται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, 

τότε ο αριθμός των Νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης ανέρχεται σε 430 130. Αναλυτικότερα:

5.071.156 1.500.000/ 9.434,09 € = 537 160 νοικοκυριά

 537 160 νοικοκυριά * 80% =  430 130 (με στρογγυλοποίηση) νοικοκυριά σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.

Για την εκτίμηση της τιμής στόχο του δείκτη, εφαρμόσθηκε η παρακάτω μεθοδολογία και παραδοχές:

Το μέσο μοναδιαίο κόστος ανά συνολική επιφάνεια δημοσίων κτιρίων που αναβαθμίζονται ενεργειακά είναι 500 €/m2, τιμή η οποία προκύπτει από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ). Το εμβαδόν της συνολικής επιφάνειας των δημοσίων κτιρίων που αναβαθμίζονται ενεργειακά, σε σχέση με τους πόρους που διατίθενται για τέτοιου είδους δράσεις 

(5.000.000€ 1.500.000€), ισούται με:

5.000.000 1.500.000 / 500 = 10.000,00 3.000,00 m2.

Δεδομένου ότι η σταθμισμένη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτίρια για την περίπτωση των Περιφερειακών Ε.Π. ισούται με 200 kWh/(m2 x έτος), η τιμή του Δείκτη 

Εκροής CO32 ισούται με:

200 kWh/(m2 x έτος) x 10.000,00 3.000,00 m2= 2.000.000 600,00 kWh/έτος

Μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου : Εκτιμώμενη ετήσια 

μείωση των εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου

Για την εκτίμηση της τιμής στόχου του συγκεκριμένου Δείκτη Εκροών, χρησιμοποιήθηκαν:

I. Οι συντελεστές εκπομπής CO2 για την περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας και του πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι ανέρχονται σε 0,606 tn CO2/MWh και 0,264 tn CO2/MWh 

αντίστοιχα.

II. Οι συντελεστές μετατροπής της τελικής ενέργειας σε πρωτογενή ενέργεια για την περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας και του πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι ανέρχονται σε 2,170 

και 1,100 αντίστοιχα.

III. Η παραδοχή ότι, η πλειονότητα των παρεμβάσεων τόσο στα Δημόσια Κτίρια, όσο και στις κατοικίες, αφορούν σε μέτρα για την μείωση του θερμικού φορτίου και αποδίδεται σε 

ποσοστό 80% στη θερμική ενέργεια (πετρέλαιο θέρμανσης) και σε ποσοστό 20% στην ηλεκτρική ενέργεια, στο σύνολο της εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας.

Δημόσια Κτίρια

Με δεδομένο ότι, η τιμή του Δείκτη Εκροής CO32 (Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτηρίων) ισούται με 2.000.000 600.000 kWh/έτος, η 

αντίστοιχη τιμή του Δείκτη Εκροής CO34 όσον αφορά στα Δημόσια Κτίρια, ισούται με:

(2.000.000 600.000 kWh/έτος/1000) x 80%/1,100 x 0,264 tn CO2/MWh + (2.000.000 600.000 kWh/έτος/1000) x 20%/2,170 x 0,606 tn CO2/MWh = 496 149 tn CO2

Κατοικίες

Το μέσο μοναδιαίο κόστος ανά συνολική επιφάνεια κατοικιών που αναβαθμίζονται ενεργειακά είναι 250 €/m2. Το εμβαδόν της συνολικής επιφάνειας των κατοικιών που αναβαθμίζονται 

ενεργειακά ισούται με: 5.071.156 1.500.000 / 250 = 20.285 6.000 m2

Δεδομένου ότι η σταθμισμένη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στις κατοικίες για την περίπτωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Τομεακών και Περιφερειακών) ισούται με 

140 kWh/(m2 x έτος), η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατοικιών ισούται με:

140 kWh/(m2 x έτος) x 20.285 6.000 m2= 2.839.900  840.000 kWh/έτος.

Επομένως, η αντίστοιχη τιμή του δέικτη CO34, όσον αφορά στις κατοικίες, ισούται με:

(2.839.900  840.000 kWh/έτος/1000) x 80%/1,100 x 0,264 tn CO2/MWh + (2.839.900 840.000 kWh/έτος/1000) x 20%/2,170 x 0,606 tn CO2/MWh = 704 208 tn CO2

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η τιμή στόχος του δείκτη CO34 είναι το άθροισμα των αντίστοιχων τιμών του εν λόγω δείκτη, όπως υπολογίσθηκε για τα δημόσια κτίρια και τις κατοικίες, ήτοι 

496 149 + 704 208 = 1.200 360 (με στρογγυλοποίηση) tn CO2.

1.200

360

Τόννοι 

ισοδύναμου 

CO2

σελ. 1 από 3



ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

Κ.Σ.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

Δ.Δ.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΤΕΣ

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

4Β

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΧΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΠ3

ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 

2023

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔEΙΚΤΩΝ

Θ.Σ. 5
Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
3.600.000 4.500.000

CO20
Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα
Άτομα 15.000

CO21
Πληθυσμός που ωφελείται από 

μέτρα δασικής πυροπροστασίας
Άτομα 25.000

Τ2460
Πληθυσμός που ωφελείται από 

μέτρα προστασίας των ακτών
Άτομα 15.000

Θ.Σ. 6

Διαφύλαξη και προστασία του 

περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων

38.895.071,2

33.661.167,2

48.618.839

42.076.459

6a

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων 

ώστε να ικανοποίηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης  

και να αντιμετώπιστούν οι ανάγκες που 

έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 

επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις

1.600.000 2.000.000 CO17
Πρόσθετη δυναμικότητα 

ανακύκλωσης αποβλήτων
Τόννοι / έτος 1.200

CO18

Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες ύδρευσης

Άτομα 45.000

CO19

Επεξεργασία λυμάτων: 

Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων

Ισοδύναμο 

πληθυσμού
2.000

Η τιμή στόχος του δείκτη εκτιμήθηκε με βάση το μέσο μοναδιαίο κόστος των προγραμματισμένων έργων, σε σχέση με τον ωφελούμενο πληθυσμό κάθε έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των έργων διαχείρισης πόσιμου νερού διαμορφώνεται ανάλογα με τη φύση / είδος των έργων,με βάση 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.

Λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των κατηγοριών / ειδών έργων διαχείρισης νερού και βάσει αυτών το μέσο κόστος ανά κάτοικο. Έτσι το μέσο κόστος διαμορφώνεται σχεδόν στα 330 € 

ανά κάτοικο.

Με αυτά ως δεδομένα, 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 20 και 21. Καλύπτοντας το 100% του συνολικού προϋπολογισμού και των δύο κατηγοριών παρέμβασης, με ωφελούμενους 45.000 κατοίκους.

Η τιμή στόχος του δείκτη εκτιμήθηκε επί πραγματικού, με βάση το μέσο μοναδιαίο κόστος των προγραμματισμένων αντίστοιχων έργων, σε σχέση με τον ωφελούμενο πληθυσμό από 

κάθε έργο.

Η εκτίμηση της τιμής στόχου του συγκεκριμένου δείκτη έγινε με επεξεργασία στοιχείων της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας σε 

σχέση με τα έργα πρώτης προτεραιότητας των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Ο δείκτης συνδέεται με έργα που αποσκοπούν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, κατά κύριο λόγο και όχι στην προστασία των περιουσιών (π.χ. αντιπλημμυρικά ή αποστραγγιστικά 

που προστατεύουν γεωργικές εκτάσεις). Περιλαμβάνονται στο δείκτη δίκτυα ομβρίων σε οικισμούς καθώς και αντιπλημμυρικά έργα σε ρέματα (όχι κατά ανάγκη εντός Ζωνών Δυνητικά 

Υψηλού κινδύνου Πλημμύρας ΖΔΥΚΠ). Η μείωση της τιμής στόχο του δείκτη, που πραγματοποιήθηκε κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, οφείλεται, χωρίς να υφίσταται αναλογική σχέση, 

στη μείωση του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 5a κατά  28%.

Για την εκτίμηση της τιμής στόχου του δείκτη αξιοποιήθηκαν στοιχεία των δασικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε σχέση με τον προγραμματισμό 

των άμεσων έργων που πρέπει να γίνουν σε δάση πλησίον οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους του ΠΕΠ για τις αντίστοιχες δράσεις.

Η τιμή του δείκτη υπολογίζεται με βάση το άθροισμα του πληθυσμού περιοχών που ωφελούνται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας, λαμβάνοντας αφ' ενός την υλοποίηση και των 

ποργραμματισμό σχετικών δράσεων στο ΕΠ, αφ' ετέρου ότι ο πληθυσμός, ο οποίος ωφελείται απο περισσότερα του ένος μέτρων πρόληψης κινδύνων προσμετράται μόνο μία φορά στην 

τιμή στόχο του δείκτη. 

Η  τιμή στόχος του  δείκτη έχει προσδιορισθεί με σχετική ακρίβεια λόγω της ύπαρξης σχετικών μελετών από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013), σε σχέση με τους 

διαθέσιμους πόρους του ΠΕΠ για τέτοιου είδους δράσεις.

Η τιμή στόχος του δείκτη προσδιορίσθηκε με βάση τα στοιχεία ανακύκλωσης της ΕΕΑΑ λαμβάνοντας υπόψη την σύνθεση των Αποβλήτων. Με στάθμιση των ποσοτήτων ανά κατηγορία 

αποβλήτων και σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους γι' αυτές τις παρεμβάσεις, εκτιμήθηκε η τιμή στόχος του Δείκτη. 

Η μείωση στην τιμή στόχο, που πραγματοποίηθηκε κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, οφειλόταν στη μείωση του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιίοτητας 6a κατά 20,0%.

5a

Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή, καθώς και τεχνικών 

που βασίζονται στο οικοσύστημα

3.600.000 4.500.000

14.000.000 17.500.0006b

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων ώστε να 

ικανοποίηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης 

και να αντιμετώπιστούν οι ανάγκες που 

έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 

επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις
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6d

Προστασία και αποκατάσταση της 

βιοποικιλότητας και του εδάφους και 

προαγωγή των υπηρεσιών των 

οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου 

NATURA 2000 και των «πράσινων» 

υποδομών

1.500.000 1.875.000 CO23

Επιφάνεια οικοτόπων που 

λαμβάνουν ενίσχυση για να 

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 

διατήρησης

Εκτάρια 57.000

CO09

6e

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του 

αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των 

πόλεων, την αναζωογόνηση και την 

απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των προς 

ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση 

μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

8.455.071,2

6.000.0000

10.568.839

7.500.000

Διατήρηση, προστασία, προώθηση και 

ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς

13.340.000

10.561.167

16.675.000

13.201.459

6c

Η εκτίμηση / προσδιορισμός της τιμής του δείκτη έγινε με βάση τον προγραμματισμό που έχει είχε γίνει για τις παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα αστικά κεντρα, εκτιμώντας το μέσο κόστος 

αντίστοιχων παρεμβάσεων κατά την περίοδο 2007-2013, στο πλαίσιο του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013. Επιπρόσθετα από τις ήδη ενταγμένες λίγες πράξεις στο ΕΠ "Πελοπόννησος", 

προσεγγιστικά συμπίπτουν τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, η εννοια του Μέσου Μοναδιαίου Κόστους δεν έχει αξιόπιστη εφαρμογή σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, διότι το ανα 

τετραγωνικό μέτρο κόστος σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και κυρίως το είδος κάθε ανάπλασης.

Ως εκ τούτων, η τιμή στόχος του δείκτη θα προσεγγισθεί ακριβέστερα όταν υπάρξει περεταίρω πρόοδος υλοποίησης τέτοιο είδους δράσεων.

CO38
Δημιουργία ή ανάπλαση χώρων σε 

αστικές περιοχές

Η τιμή στόχος του δείκτη εκτιμήθηκε σε σχέση με τα προγραμματισμένα αντίστοιχα έργα σε συγκεκριμένους  πόλους, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της έρευνας που αναφέρθηκε στη 

μεθοδολογία εκτίμησης του αντίστοιχου δείκτη αποτελέσματος. Η τιμή στόχος του δείκτη αυξήθηκε κατά την 2η αναθεώρηση μειώθηκε, λόγω της αντίστοιχης αύξησης μείωσης του 

προϋπολογισμού τη Επενδυτικής Προτεραιίοτητας 6c κατά 25% 20% περίπου, χωρίς να έχουν προσδιορισθεί οι επιπλέον παρεμβάσεις.

Η τιμή στόχος του δείκτη εκτιμήθηκε με βάση, αφ' ενός τις άμεσα αναγκαίες παρεμβάσεις σε περιοχές NATURA της Περιφέρειας, αφ' ετέρου τα διατιθέμενα κονδύλια του Προγράμματος 

για τέτοιου είδους δράσεις, σε σχέση με τις διαβουλεύσεις της Περιφέρειας με το ΥΠΕΚΑ.

Στο δείκτη προσμετρούνται δράσεις από τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης και είναι σύμφωνες με το "Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο NATURA 2000 για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020". Σημειώνεται δε, ότι για το προσδιορισμό της τιμής στόχο του δείκτη λήφθηκε υπ' όψη ότι ορισμένες δράσεις που αναφέρονται μεν στο Πλαίσιο 

Δράσεων Προτεραιότητας, δεν προσμετρώνται στον εν λόγω δείκτη. Οι δράσεις αυτές, που δεν προσμετρώνται στον δείκτη περιγράφονται αναλυτικά στο αντίστοιχο Δελτίο Ταυτότητας 

του Δείκτη και σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Φορέων Διαχείρισης.

Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 

επισκέψεων σε ενισχυόμενες 

τοποθεσίες πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς και πόλους 

έλξης επισκεπτών

Επισκέψεις /  

έτος

37.000

30.000

Τετ. μέτρα

25.000

18.000

σελ. 3 από 3



ΑΠ 4

ΚΩΔ. ΣΙΣΛΟ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Κ..

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

Δ.Δ
ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ

Θ.. 7

Προϊκθςθ των βιϊςιμων μεταφορϊν και τθσ 

άρςθσ των προβλθμάτων ςε βαςικζσ υποδομζσ 

δικτφων

54.333.700 67.917.125

5Α

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΠ4

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΗΣΕ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ
ΣΙΜΗ ΒΑΗ

ΕΣΟ 

ΒΑΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ 

2023
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΔEΙΚΣΩΝ

7b

 Ενίςχυςθ τθσ περιφερειακισ κινθτικότθτασ 

μζςω τθσ ςφνδεςθσ δευτερευόντων και 

τριτευόντων κόμβων με τισ υποδομζσ ΔΕΔ-Μ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των πολυτροπικϊν 

κόμβων

53.533.700 66.917.125 Σ2423 Χρονοαπόςταςθ

800.000650.000

ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

2015 1,00

Πθγι ςτοιχείων για τθν εκτίμθςθ  των τιμϊν βάςθσ και ςτόχου είναι θ ΔΕΕ  Περιφζρειασ 

Πελοποννιςου.  Οι τιμζσ βάςθσ και ςτόχου του δείκτθ προςδιορίςκθκαν με βάςθ τθν 

εκτίμθςθ των παρεμβάςεων ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα του οδικοφ δικτφου και λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθ λειτουργικι ταχφτθτα πριν και μετά τισ παρεμβάςεισ.  Ή από ςθμείο προσ ςθμείο 

παρζμβαςθσ ςε ςχζςθ με τθν λειτουργικι ταχφτθτα πριν και μετά τθν παρζμβαςθ ςυντίκεται 

ςτθ βάςθ ςυγκεκριμζνου μακθματικοφ τφπου.Σεκμαίρεται απο τθν τιμι βάςθσ και τθν τιμι 

ςτόχο ότι υπολογίςκθκαν αυκαίρετα οι ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ. 

Για τθν επικαιροποίθςθ και τον ορκό υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ, χρθςιμοποιικθκε ο μζςοσ 

όροσ τθσ χρονοαπόςταςθσ για το ςφνολο του πρωτεφοντοσ επαρχιακοφ δικτφου τθσ 

Περιφζρειασ (≈1,20 min/km με μζςθ ταχφτθτα 49 km/h περίπου).

Με δεδομζνο ότι, θ βελτίωςθ (μείωςθ) τθσ χρονοαπόςταςθσ με τισ προγραμματιηόμενεσ 

παρεμβάςεισ τόςο από το ΕΠ "Πελοπόννθςοσ", όςο και από το Σομεακό, είτε/και από αμιγϊσ 

εκνικοφσ πόρουσ δφναται να αυξιςουν τθ μζςθ ταχφτθτα των εν λόγω οδικϊν τμθμάτων που 

αναβακμίηονται κατά 10km/h περίπου, το αποτζλεςμα  θ βελτίωςθ/μείωςθσ τθσ 

χρονοαπόςταςθσ να είναι τθσ τάξθσ του 20%. Ωσ εκ τοφτου θ τιμι ςτόχοσ εκτιμάται ςε 1,0 

min/km.

Min / km 1,20

Η τιμι βάςθσ του δείκτθ προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΑΣ. για το ζτοσ 2015. Η εκτίμθςθ 

τθσ τιμισ ςτόχου περιλαμβάνει αφξθςθ τθσ τιμισ βάςθσ κατά 25% λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

εξισ παραμζτρουσ:

-τθν παρατθροφμενθ αυξθτικι τάςθ του δείκτθ κατά  τθν περίοδο 2015 - 2017

- τθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων τουριςτικισ προβολισ τθσ Περιφζρειασ 

Αρικμόσ7c

Ανάπτυξθ και βελτίωςθ ςυςτθμάτων 

μεταφοράσ φιλικϊν προσ το περιβάλλον και με 

χαμθλζσ εκπομπζσ άνκρακα ςυςτθμάτων 

μεταφορϊν (ςτα οποία περιλαμβάνονται και 

τα ςυςτθμάτα χαμθλοφ κορφβου) 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εςωτερικϊν 

πλωτϊν οδϊν και των καλάςςιων μεταφορϊν, 

των λιμζνων, των πολυτροπικϊν ςυνδζςεων 

και των αερολιμζνικϊν υποδομϊν, με ςκοπό 

τθν προϊκθςθ μίασ βιϊςιμθσ περιφερειακισ 

και τοπικισ κινθτικότθτασ

800.000 1.000.000 Σ2481 2015

Μετακινιςεισ επιβατϊν 

από και προσ τθν 

Περιφζρεια μζςω των 

λιμανιϊν τθσ

σελ. 1 από 1



ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

Κ.Σ.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

Δ.Δ.

Θ.Σ. 7
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 

προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
54.333.700 67.917.125

CO13 Συνολικό μήκος νέων δρόμων Χλμ. 26

CO14

Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων δρόμων

Χλμ. 30

7c

Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφοράς φιλικών 

προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα 

συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και 

τα συστημάτα χαμηλού θορύβου) συμπεριλαμβανομένων 

των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων 

μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων 

και των αερολιμένικών υποδομών, με σκοπό την 

προώθηση μίας βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής 

κινητικότητας

800.000 1.000.000

Ο δείκτης αντικατέστησε τον υφιστάμενο Τ2464, κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, στο πλαίσιο 

της προσπάθειας ομογενοποίησης των δεικτών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Η τιμή στόχος του δείκτη εκτιμήθηκε με βάση τη κίνηση συγκεκριμένων λιμενικών  υποδομών 

σε συνδιασμό με τις διευκολυνσεις που θα παρασχεθούν στο επιβατικό κοινό και της 

ελκυστικότητας που θα δημιουργηθεί, σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα 

πραγματοποιηθούν παρά τους ελάχιστους διαθέσιμους πόρους . Σε κάθε περίπτωση όμως η 

συγκεκριμένη τιμή  επιβατικής κίνησης δεν εξαρτάται, τουλάχιστον μεσοβραχυπρόθεσμα, από 

τα διατιθέμενα κονδύλια.

30.000
Φυσικά 

Πρόσωπα
Εξυπηρετούμενοι επιβάτεςΤ2833

5Β

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΧΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΠ4

7b

  Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της 

σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις 

υποδομές ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των 

πολυτροπικών κόμβων

ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 

2023

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔEΙΚΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΤΕΣ

53.533.700 66.917.125

Η τιμή στόχος των δεικτών εκτιμήθηκε αρχικά κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ (2014), με βάση 

σειρά στοιχείων αντίστοιχων έργων όλων των κατηγοριών και πολυπληθών διαφορετικών 

χαρακτηριστικών κατασκευής αντίστοιχων έργων των  προηγούμενων προγραμματικών 

περιόδων. Επίσης για ορισμένα έργα ελήφθησαν υπόψη οι υπάρχουσες εφαρμοστικές 

μελέτες, λαμβάνοντας υπ' όψη και τις αναμενόμενες  εκπτώσεις κατά τις διαγωνιστικές 

διαδικασίες, πλέον του εκτιμώμενου πληθωρισμού. 

Στο πλαίσιο της 3ης Αναθεώρησης του ΕΠ, λαμβάνοντας υπ' όψη την  μείωση του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού των Κατηγοριών Παρέμβασης (031 και 034) ως αποτέλεσμα, της απώλειας 

του αποθεματικού επίδοσης του ΑΠ4, τροποποιήθηκαν αντίστοιχα οι στόχοι των αντίστοιχων 

δεικτών.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΩΔ.

σελ. 1 από 1




