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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 
ΣΤΟΙΧΕΊΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

2.1. Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος 
κατά το αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής 
τεχνικής, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν 
τους δείκτες.
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αφορά στο 
χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

Η έκθεση συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
σύμφωνα με το Παράρτημα V του Εκτελεστικού Κανονισμού 207/2015.

 

Συνολική πρόοδος

Η εξειδίκευση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ  2014-2020 ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015 με την 
έγκριση του 1ου Έγγραφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του (ΕΕΕΠ) κατά την 1η 
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ που πραγματοποιήθηκε στις 
03/07/2015.

Η συνολική πρόοδος του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έως 31/12/2016 είναι η εξής:

 

 Με την 5η Εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η οποία εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2016, 
εξειδικεύτηκε το 83,7% της συνολικής Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας 
Δαπάνης (ΣΔΔ) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, δηλαδή 4.338,7 εκατ. €.

 Εκδόθηκαν  62 προσκλήσεις  συνολικού  Π/Υ 3.313,6 εκατ. €, που αντιστοιχεί 
στο 63,9% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 Εκδόθηκαν 100 αποφάσεις ένταξης συνολικού Π/Υ 2.055,3 εκατ. €, που 
αντιστοιχούν στο 39,6% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 Οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 1.644,7 εκατ. €, που αντιστοιχούν στο 31,7% 
της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 Οι δαπάνες των έργων που συμπεριλήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς 
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ ανήλθαν σε 367,.96 εκατ. € και αντιστοιχούν 
στο 7,1% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξασφαλίσθηκε και αξιοποιήθηκε η πρόσθετη 
προχρηματοδότηση ύψους 7%, που είχε δοθεί στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το έτος 2016 
(και για τα δύο Ταμεία του Προγράμματος: ΤΣ και ΕΤΠΑ). Επιπρόσθετα, καλύφθηκε 
ήδη σε σημαντικό βαθμό (~70%) η υποχρέωση κάλυψης του Κανόνα Ν+3 (για το έτος 
2014).

 

Υλοποίηση από 1-1-2016 έως 31-12-2016:

Εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας, υπήρξε σημαντική πρόοδος ως προς την 
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υλοποίηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (προσκλήσεις, εντάξεις, νομικές 
δεσμεύσεις και δαπάνες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στo Κεφάλαιο 3) και παράλληλα 
δρομολογήθηκαν και ολοκληρώθηκαν σημαντικές διοικητικές ενέργειες, για την ομαλή 
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εντός του 2016 έγιναν οι κάτωθι 
ενέργειες:

 

 Το Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) τροποποιήθηκε 4 φορές 
ως εξής : 

oΕγκρίθηκε η 2η Εξειδίκευση του ΕΠ στις 28-04-2016 με γραπτή 
διαδικασία

oΕγκρίθηκε η 3η Εξειδίκευση του ΕΠ στις 24-8-2016 με γραπτή 
διαδικασία

oΕγκρίθηκε η 4η Εξειδίκευση του ΕΠ στις 06-10-2016 με γραπτή 
διαδικασία

oΕγκρίθηκε η 5η Εξειδίκευση του ΕΠ στις 24-10-2016 κατά τη διάρκεια 
της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ με 
σχετική Απόφασή της. 

 Εκδόθηκαν/τροποποιήθηκαν 56 προσκλήσεις  συνολικού  Π/Υ 3.074,4 εκατ. €, 
που αντιστοιχεί στο 59,3% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 Εκδόθηκαν  98  αποφάσεις ένταξης συνολικού Π/Υ 1.960,3 εκατ. €, που 
αντιστοιχούν στο 37,8% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 Οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 1.579,8 εκατ. €, που αντιστοιχούν στο 30,5% 
της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 Οι δαπάνες των έργων που συμπεριλήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς 
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ ανήλθαν σε 355,7 εκατ. € και αντιστοιχούν στο 
6,9% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Στόχοι – Προϋποθέσεις για την επίτευξη τους

Δεν καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις ως προς τη δυνατότητα επίτευξης των  
στόχων του Προγράμματος. με εξαίρεση τους στόχους που έχουν τεθεί στον:

 ΑΠ1, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7ii (έργα πολυτροπικών συνδέσεων) 
σιδηροδρομικές συνδέσεις με λιμάνια και ΒΙΠΕ

 ΑΠ2, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7c (έργα πολυτροπικών συνδέσεων) - 
Μεγάλο Έργο Επέκτασης προαστιακού σιδηροδρόμου Κορωπί – Λαύριο

 ΑΠ5, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7b (έργα συνδέσεων κόμβων με το 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ) για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες

 ΑΠ7, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7ii (έργα υποδομών και συστημάτων 
αερολιμένων δικτύου ΔΕΔ-Μ)

 ΑΠ10, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 4e (μείωση εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε αστικές περιοχές)

 ΑΠ11, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 5i (προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή) - Μεγάλο Έργο «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς»

 ΑΠ14, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 6iii (βιοποικιλότητα)

Όλα τα ανωτέρω θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, αντικείμενο της Αξιολόγησης του 
Προγράμματος, τα ευρήματα της οποίας θα ληφθούν υπόψη για την Αναθεώρηση του 
εντός του 2017.

Πέραν των ανωτέρω, οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των συνολικών στόχων του 
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προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 Επιτάχυνση υλοποίησης των ήδη ενταγμένων phasing πράξεων.
 Επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης και υλοποίησης των λοιπών 

ενταγμένων έργων
 Έμφαση στην προτεραιοποίηση ένταξης νέων ώριμων πράξεων με άμεση 

δυνατότητα συμβασιοποίησή τους ή/και έναρξη υλοποίησης εντός του 2017.
 Επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης των νέων προς ένταξη έργων (κατά 

περίπτωση αξιοποίηση πόρων Τεχνικής Βοήθειας).
 Συνεργασία με δυνητικούς δικαιούχους, επιτελικές δομές/αρμόδιες αρχές για την 

προτεραιοποίηση έργων που συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής του 
τομέα περιβάλλοντος για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των σχετικών 
Ευρωπαϊκών Κανονισμών και τους αντίστοιχους στόχους του Προγράμματος

 Συνεργασία με δυνητικούς δικαιούχους, επιτελικές δομές/αρμόδιες αρχές για την 
προτεραιοποίηση έργων που συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής του 
Προγράμματος για τις αεροπορικές μεταφορικές υποδομές και την ασφάλεια της 
αεροναυτιλίας.

 Εξειδίκευση του συνόλου της ΣΔΔ του Προγράμματος και έκδοση νέων 
κριτηρίων όπου απαιτείται.

 Επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης των υπόλοιπων προσκλήσεων και ένταξης 
νέων πράξεων (αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 13 ΕΦΔ).

 Επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης Μεγάλων Έργων, υποβολής των 
σχετικών φακέλλων

 Επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των Μεγάλων Έργων του 
Προγράμματος.
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναγν
ωριστι

κό

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

01 ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
(ΤΣ)

Η ΣΔΔ του ΑΠ είναι 330.879.783€ και αφορά τρεις Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) 7i, 7ii και 7iii του 
Θεματικού στόχου (ΘΣ) 7.
Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 3 δράσεις ΣΔΔ 315.000.000€ (95,20%) του ΑΠ.
Υλοποίηση εντός του 2016: 
Για την ΕπΠρ 7i (έργα κατασκευής δικτύου ΔΕΔ-Μ) εκδόθηκαν/τροποποιήθηκαν 2 προσκλήσεις ΣΔΔ 
265.000.000€ και εντάχθηκαν 2 πράξεις ΣΔΔ 102.571.081€. Πρόκειται για το Phasing Μεγάλο Έργο (ΜΕ) 
«Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΦΑΣΗ Β'» και για 
το νέο έργο «Εκσυγχρονισμός σηματοδότησης-τηλεδιοικησης και εγκατάσταση ΕΤCS LEVEL 1 σε εντοπισμένα 
τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-
ΔΟΜΟΚΟΣ).
Για την ΕπΠρ7iii (έργα διαλειτουργικότητας σιδ/κών συστημάτων ΔΕΔ-Μ) τροποποιήθηκε 1 πρόσκληση ΣΔΔ 
50.000.000€ και εντάχθηκε η πράξη «Κατασκευή κάτω διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών της οδού Αγ. 
Παρασκευής-Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης».
Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 99.621.256€.
Οι επιλέξιμες δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανήλθαν σε 50.703.681€.
Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.
Προβλήματα-Μέτρα
Δεν καταγράφηκαν σημαντικά προβλήματα. 
Υπάρχουν επιμέρους θέματα ανωριμότητας έργων που εμπίπτουν στην ΕπΠρ 7ii (έργα πολυτροπικών 
συνδέσεων), τα οποία θα αξιολογηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την Αναθεώρηση του ΕΠ εντός του 
2017.

02 ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

Η ΣΔΔ του Α.Π. ανέρχεται σε 216.250.000€ και αφορά δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) 7a και 7c του 
Θεματικού στόχου (ΘΣ) 7. 
Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκε 1 δράση ΣΔΔ 40.000.000€ (18,50%) του ΑΠ.
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Αναγν
ωριστι

κό

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

Υλοποίηση εντός του 2016:
Για την ΕπΠρ 7a (έργα κατασκευής δικτύου ΔΕΔ-Μ) δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις. 
Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.
Προβλήματα-Μέτρα
Καταγράφηκε προβλήμα ανωριμότητας του προς συγχρηματοδότηση Μεγάλου Έργου «Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: 
τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)» (βλ. Κεφ. 10). Δρομολογήθηκε ο διαγωνισμός ανάθεσης των 
σχετικών τεχνικών μελετών, καθώς και η διαδικασία ένταξής τους στην ΤΒ του ΕΠ. 
Η ΕπΠρ 7c (έργα πολυτροπικών συνδέσεων) δεν εξειδικεύτηκε, καθώς διαφοροποιήθηκε ο προγραμματισμός ως 
προς τη συγχρηματοδότηση του Μεγάλου Έργου «Επέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από Κορωπί 
μέχρι Λαύριο και σύνδεση λιμένα Λαυρίου», το οποίο αφαιρέθηκε από τον Κατάλογο Μεγάλων έργων του ΕΠ. 
Θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του ΕΠ εντός του 2017.

03 ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)

Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 505.882.353€ και αφορά μία Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 7i του Θεματικού 
στόχου (ΘΣ) 7.
Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 4 δράσεις ΣΔΔ 505.882.353€ (100%) του ΑΠ.
Υλοποίηση εντός του 2016:
Για την ΕπΠρ 7i (έργα κατασκευής δικτύου ΔΕΔ-Μ) εκδόθηκαν/τροποποιήθηκαν 3 προσκλήσεις ΣΔΔ ύψους 
500.882.353€ και εντάχθηκαν 4 πράξεις ΣΔΔ 87.494.730€. Πρόκειται για τα εξής 3 Phasing έργα: «Μεγάλο Έργο 
- Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- 
Φάση Β΄», «Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως 
έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β'»  και «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: 
Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια - Φάση Β΄» και 1 νέο έργο «Κάθετος Άξονας 70 
Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα : Τμήμα Δημάριο -Σύνορα (χ.θ. 8+172- χ.θ.16+147) - 
Κατασκευή του υποτμήματος από χ.θ. 9+660 έως χ.θ. 12+820».
Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 64.301.287€.
Οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε 37.856.727€.
Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.
Προβλήματα-Μέτρα
Δεν καταγράφηκαν προβλήματα. Προτάχθηκε η ένταξη των phasing έργων του ΑΠ. Τα νέα Μεγάλα Έργα του 
ΑΠ αναμένεται να ενταχθούν εντός του 2017, μετά από συνεργασία με (α) τη DG COMP επί θεμάτων κρατικών 
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Αναγν
ωριστι

κό

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

ενισχύσεων και (β) την Ομάδα Jaspers για την προετοιμασία των Φακέλλων Μεγάλων Έργων.

04 ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 125.000.000€ και αφορά μία Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 7a του Θεματικού 
στόχου (ΘΣ) 7.
Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 2 δράσεις ΣΔΔ 125.000.000€ (100%) του ΑΠ.
Υλοποίηση εντός του 2016: 
Εντός του 2016:
Για την  ΕπΠρ 7a (έργα κατασκευής δικτύου ΔΕΔ-Μ) τροποποιήθηκε 1 προσκλήση ΣΔΔ ύψους 105.000.000€ 
και εντάχθηκε 1 νέα πράξη ΣΔΔ 4.581.615€. Πρόκειται για το νέο έργο  « Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του 
ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων». Σημειώνεται ότι το μεταφερόμενο έργο (από το ΕΠ-ΕΠ) « Γούρνες -
Χερσόνησος» είχε ενταχθεί ήδη από το 2015.
Οι καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 65.733.469€ (συμπεριλαμβάνονται οι νομικές δεσμεύσεις 
έτους 2015 για το μεταφερόμενο έργο).
Οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε 8.533.930€ (συνολικά έως 31-12-2016 
ανέρχονται σε 20.224.200€). 
Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.
Προβλήματα-Μέτρα
Δεν καταγράφηκαν προβλήματα.

05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)

Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 61.873.400€ και αφορά μία Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 7b του Θεματικού 
στόχου (ΘΣ) 7.
Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκε 1 δράση ΣΔΔ 61.873.400€ (100%) του ΑΠ.
Υλοποίηση εντός του 2016: 
Εντός του 2016:
Για την  ΕπΠρ 7b (έργα συνδέσεων κόμβων με το δίκτυο ΔΕΔ-Μ) εντάχθηκε 1 πράξη ΣΔΔ 44.590.649€ (σε 
συνέχεια της προσκλήση που είχε εκδοθεί εντός του 2015). Πρόκειται για το μεταφερόμενο έργο (από το ΕΠ-ΕΠ)  
«Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου».
Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 39.921.423€.
Οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε 7.517.687€. 
Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.
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Προβλήματα-Μέτρα
Καταγράφεται ανάγκη αξιολόγησης της αξιοποίησης των πόρων ΕΤΠΑ για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες 
Περιφέρειες για την πλήρη κάλυψη του Ειδικού Στόχου 4 «Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων 
και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / 
απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτωντης» της 
Επενδυτικής Προτεραιότητας 7b, η οποία θα ληφθεί υπόψη κατά την Αναθέωρηση του ΕΠ εντός του 2017.

06 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)

Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 58.876.471€ και αφορά μία Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 7i του Θεματικού 
στόχου (ΘΣ) 7.
 Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 2 δράσεις ΣΔΔ 58.876.471€ (100%) του ΑΠ.
Υλοποίηση εντός του 2016: 
Εντός του 2016:
Για την  ΕπΠρ 7i (έργα κατασκευής δικτύου ΔΕΔ-Μ) εκδόθηκαν 2 προσκλήσεις ΣΔΔ ύψους 58.876.471€ και 
εντάχθηκε 1 πράξη ΣΔΔ 18.282.986€. Πρόκειται για το Phasing έργο «Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ 
Φάσης - Φάση Α2».
Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 17.925.341€.
Οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε  6.842.280€.
Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.
Προβλήματα-Μέτρα
Προτάχθηκε η ένταξη του έργου phasing.
Καταγράφηκε σχετική ανωριμότητα για τα έργα της Δράσης εγκατάστασης / βελτίωσης συστημάτων διαχείρισης 
της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. 
Υπήρξε συνεργασία με τον Δικαιούχο και την επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, με παράλληλη παροχή Τεχνικής Βοήθειας για περαιτέρω ωρίμανση σχετικών παρεμβάσεων.

07 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)

Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 85.294.118€ και αφορά μία Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 7i του Θεματικού 
στόχου (ΘΣ) 7.
Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 3 δράσεις συνολικής ΣΔΔ 52.500.000€ (61,55%) του ΑΠ.
Υλοποίηση εντός του 2016: 
Εντός του 2016:
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Για την  ΕπΠρ 7ii (έργα υποδομών και συστημάτων αερολιμένων δικτύου ΔΕΔ-Μ)  δεν έχει γίνει καμία ένταξη 
στο πλαίσιο των 2 προσκλήσεων που εκδόθηκαν εντός του 2015. 
Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.
Προβλήματα-Μέτρα
Καταγράφηκε προβλήμα ανωριμότητας των προς συγχρηματοδότηση έργων υποδομών και συστημάτων. Υπήρξε 
συνεργασία με τους δυνητικούς δικαιούχους. Θα αξιολογηθεί η πορεία υλοποίησης του ΑΠ κατά την αξιολόγηση 
για την Αναθεώρηση του ΕΠ εντός του 2017.

08 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)

Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 838.196.982€ και αφορά μία Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 4e του Θεματικού 
στόχου (ΘΣ) 4.
Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκε 1 δράση ΣΔΔ 829.196.982€ (98,93%) του ΑΠ.
Υλοποίηση εντός του 2016: 
Εντός του 2016:
Για την ΕπΠρ 4e  (έργα καθαρών αστικών μεταφορών) εκδόθηκε 1 προσκλήση ΣΔΔ ύψους 829.196.982€ και 
εντάχθηκαν 2 πράξεις ΣΔΔ 899.111.902€. Πρόκειται για 2 phasing Μεγάλα Έργα του ΑΠ «Μετρό Θεσσαλονίκης 
Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β΄» και «Επέκταση του 
Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β΄».
Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 776.715.864€.
Οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε 79.340.467€.
Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.
Προβλήματα-Μέτρα
Δεν καταγράφηκαν προβλήματα όσον αφορά στο έργο «Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – 
Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β’». Για το έργο «Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 
2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β΄» το σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με τη 
διαχείριση των αρχαιολογικών ευρημάτων σταθμού "Βενιζέλου", μετά από συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων 
(φορέας υλοποίησης, Δήμος, Αρχαιολογική υπηρεσία) οδηγήθηκε σε κοινά αποδεκτή λύση αρχές του 2017.

09 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)

Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 527.450.589€ και αφορά μία Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 4v του Θεματικού 
στόχου (ΘΣ) 4.
Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 2 δράσεις ΣΔΔ 340.000.000€ (64,46%) του ΑΠ.
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Υλοποίηση εντός του 2016: 
Εντός του 2016:
Για την ΕπΠρ 4v (έργα καθαρών αστικών μεταφορών) εκδόθηκαν 2 προσκλήσεις ΣΔΔ ύψους 340.000.000€ και 
εντάχθηκαν 2 πράξεις ΣΔΔ 298.701.937€. Πρόκειται για 1 phasing Μεγάλο Έργο του ΑΠ «Επέκταση του Μετρό 
Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας - Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε 
λειτουργία - Φάση Β΄» και για 1 νέο έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καυσίμων».
Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 275.442.761€.
Οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε 38.916.339€. 
Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.
Προβλήματα-Μέτρα
Δεν καταγράφηκαν προβλήματα.

10 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 
ΧΑΜΗΛΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
(ΕΤΠΑ)

Η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 117.500.000€ και αφορά τρεις Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) 4c, 4e 
και 4g του Θεματικού στόχου (ΘΣ) 4.
Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 7 δράσεις συνολικής ΣΔΔ 98.653.750€ (83,96%) του ΑΠ
Υλοποίηση εντός του 2016:
Για την ΕπΠρ 4c (ενεργειακές αναβαθμίσεις στις δημόσιες υποδομές) δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις.
Για την ΕπΠρ 4e (μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε αστικές περιοχές) εκδόθηκε 1 πρόσκληση 
συνολικής ΣΔΔ 5.000.000€. Δεν έγινε καμία ένταξη.
Για την ΕπΠρ 4g (προώθηση της χρήσης συμπαραγωγής θερμότητας) εκδόθηκε 1 πρόσκληση συνολικής ΣΔΔ 
24.750.000€. Δεν έγινε καμία ένταξη.
Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.
Προβλήματα-Μέτρα:
Παρουσιάζονται αποκλίσεις ως προς τον προγραμματισμό του ΑΠ λόγω:
(α) Μη εκπλήρωσης έως 31/12/2016 όλων των κριτηρίων της αιρεσιμότητας EAC T.04.1 (Αποδοτικότητα της 
χρήσης ενέργειας από τους τελικούς χρήστες - εφαρμογή του νέου ΚΕΝΑΚ). Εντός του α’ εξαμήνου 2017 η 
τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ ολοκληρώθηκε (είναι υπό δημοσίευση). Με βάση το περιεχόμενο του ΚΕΝΑΝ θα 
επιταχυνθούν εντός του 2017 οι διαδικασίες έκδοσης προσκλήσεων και εντάξεων πράξεων.
(β) Ανάγκης επίλυσης θεμάτων κρατικών ενισχύσεων με την DG COMP για το phasing Μεγάλο Έργο 
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«Τηλεθέρμανση Φλώρινας», καθώς και καθυστερήσεων στη διακριτοποίηση των 2 φάσεων. Οι σχετικές 
διαδιασίες ολοκληρώνονται εντός του α’ εξαμήνου 2017.
(γ) Ανάγκης επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου δράσεων της ΕπΠρ 4e. Θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης για την Αναθεώρηση του ΕΠ εντός του 2017.

11 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, 
ΤΗΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)

Η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 115.496.158€ και αφορά δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) 5i  και 
5ii του Θεματικού στόχου (ΘΣ) 5.
Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 2 δράσεις συνολικής ΣΔΔ 115.496.158€ (100%) του ΑΠ.
Υλοποίηση εντός του 2016:
Για την ΕπΠρ 5i (προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή) δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις.
Για την ΕπΠρ 5ii (αντιμετώπση κινδύνων και πρόληψη καταστροφών)  εκδόθηκε 1 πρόσκληση συνολικής ΣΔΔ 
4.735.000 €. Εντάχθηκε 1 πράξη (νέο έργο) συνολικής ΣΔΔ ύψους 4.381.237€, που αφορά τα Σχέδια Διαχείρισης 
Κινδύνων Πλημμύρας για τις Λεκάνες Απορροής Ποταμών όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.
Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 4.054.763€.
Η Συνολικη Δημοσια Δαπανη που καταχωρήθηκε στο ΟΠΣ ανήλθε σε 1.569.615€
Προβλήματα-Μέτρα:
Παρουσιάζονται αποκλίσεις ως προς τον προγραμματισμό του ΑΠ λόγω της ανωριμότητας του Μεγάλου Έργου 
«Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς». Έχει δρομολογηθεί η επίσπευση διαδικασιών επικαιροποίησης και υλοποίησης 
τεχνικών μελετών από το Δικαιούχο.
Η πορεία ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Μεγάλου Έργου θα αποτελέσει αντικείμενο της 
Αξιολόγησης του Προγράμματος εντός του 2017.

12 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)

Η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 53.578.007€ και αφορά τρεις ΕπΠρ 6b, 6d και 6e του Θεματικού στόχου 
(ΘΣ) 6.
Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 11 δράσεις συνολικής ΣΔΔ 25.104.146 € (46,86%) 
Υλοποίηση εντός του 2016:
Για την ΕπΠρ 6b (επενδύσεις στον τομέα των υδάτων σε συμμόρφωση με το περιβαλλοντικό κεκτημένο της 
Ένωσης) εκδόθηκε 1 πρόσκληση συνολικής ΣΔΔ 3.472.718 € και εντάχθηκε 1 πράξη (νέο έργο) συνολικής ΣΔΔ 
3.472.718 €, που αφορά στις επικαιροποιήσεις των Σχεδίων Διαχ. Λεκανών Απορροής Ποταμών των υδατικών 
διαμερισμάτων της χώρας. 
Για την ΕπΠρ 6d (προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους) εκδόθηκαν 2 
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προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ ύψους 10.500.000€ και εντάχθηκαν 2 πράξεις (νέα έργα) συνολικής ΣΔΔ 
13.872.902€ Αφορούν: (α) στην κατάρτιση προδιαγραφών χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών και (β) στη 
σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές Δικτύου Natura 2000.
Για την ΕπΠρ 6e (βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου) 
εκδόθηκαν 2 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ ύψους 1.450.574 €. Δεν έγινε καμία ένταξη.
Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 602.998€
Μέχρι 31/12/2016 δεν καταχωρήθηκαν δαπάνες στο ΟΠΣ.
Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.
Προβλήματα-Μέτρα:
Υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω: 
(α) Ανωριμότητας δράσεων
(β) Τροποποίησης θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών
(γ) Μη ανταπόκρισης δικαιούχων
Υπάρχει συνεργασία της ΕΥΔ με επιτελική δομή ΥΠΕΝ και δικαιούχους. Εντός του 2017 θα επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες έκδοσης προσκλήσεων και εντάξεων πράξεων Μπορούν να αξιοποιηθούν πόροι ΤΒ για την 
ωρίμανση των έργων. Θα επιδιωχθεί επίσπευση χρονοδιαγραμμάτων αναθέσεων και υλοποίησης έργων.

13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) 
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 7.997.798€ και αφορά τρεις Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) 6b, 6d και 6e του 
Θεματικού στόχου (ΘΣ) 6.
Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 8 δράσεις συνολικής ΣΔΔ 5.969.562€ (74,64%) του ΑΠ
Υλοποίηση εντός του 2016:
Για την ΕπΠρ 6b (επενδύσεις στον τομέα των υδάτων σε συμμόρφωση με το περιβαλλοντικό κεκτημένο της 
Ένωσης)  εκδόθηκε 1 πρόσκληση με ΣΔΔ 303.207€ και εντάχθηκε 1 πράξη (νέο έργο) με ΣΔΔ 303.207€, που 
αφορά επικαιροποιήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Ποταμών των υδατικών 
διαμερισμάτων στις Περιφέρειες Νοτ. Αιγαίου και Στ.Ελλάδας.
Για την ΕπΠρ 6d (προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους) εκδόθηκε 1 πρόσκληση 
με ΣΔΔ ύψους 2.988.479 € και εντάχθηκε 1 πράξη (νέο έργο) με ΣΔΔ 3.536.752€, που αφορά στη σύνταξη ΕΠΜ, 
Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές Δικτύου Natura 2000 στις Περιφέρειες Νοτ. Αιγαίου και 
Στ.Ελλάδας.
Για την ΕπΠρ 6e (βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου) 
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Αναγν
ωριστι

κό

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

δεν εκδόθηκαν  προσκλήσεις. 
Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 61.211€
Μέχρι 31/12/2016 δεν καταχωρήθηκαν δαπάνες στο ΟΠΣ.
Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.
Προβλήματα-Μέτρα:
Υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω: 
(α) Ανωριμότητας των δράσεων. 
(β) Τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών. 
(γ) Μη ανταπόκρισης δικαιούχων.
Υπάρχει συνεργασία της ΕΥΔ με επιτελική δομή ΥΠΕΝ και δικαιούχους. Εντός του 2017 θα επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες έκδοσης προσκλήσεων και εντάξεων πράξεων Μπορούν να αξιοποιηθούν πόροι ΤΒ για την 
ωρίμανση των έργων. Θα επιδιωχθεί επίσπευση χρονοδιαγραμμάτων αναθέσεων και υλοποίησης των έργων.

14 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 2.046.984.591€. Αφορά τις ΕπΠρ 6i, 6ii, 6iii, 6iv του ΘΣ 6. Έχει εκχωρηθεί ΣΔΔ 
ύψους 942.217.159€ σε 13 ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΠΕΠ) για ΕπΠρ 6i και 6ii.
Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 47 δράσεις συνολικής ΣΔΔ 1.714.332€ (83,75%) του ΑΠ.
Υλοποίηση εντός του 2016:
Για την ΕπΠρ 6i (στερέα απόβλητα) εκδόθηκαν 7 προσκλήσεις (3 από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 4 από ΕΦΔ) με 
ΣΔΔ 354.059.134€. Εντάχθηκαν 6 πράξεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (4 από 
ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2 από ΕΦΔ) ΣΔΔ ύψους 52.699.020€. 
Για την ΕπΠρ 6ii (υδατικοί πόροι, λύματα) εκδόθηκαν 15 προσκλήσεις (6 από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 9 από 
ΕΦΔ) με ΣΔΔ 457.983.659€. Εντάχθηκαν 53 πράξεις διαχείρισης υδατικών πόρων και επεξεργασίας λυμάτων (43 
από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 10 από ΕΦΔ) ΣΔΔ ύψους 469.067.298€.
Για την ΕπΠρ 6iii (βιοποικιλότητα) δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις.
Για την ΕπΠρ 6iv εκδόθηκε 1 πρόσκληση με ΣΔΔ 28.800.000€. Αφορά έργα αναβάθμισης-εκσυγχρονισμού για 
αξιοποίηση δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου. Δεν έγιναν εντάξεις.
Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 299.417.144€
Καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ επιλέξιμες δαπάνες ύψους 124.845.086€
Τα στοιχεία δεικτών εκροών & αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1.
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Αναγν
ωριστι

κό

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

Προβλήματα-Μέτρα:
α) Καθυστερήσεις εγκρίσων των 13 ΠΕΣΔΑ. Εγκρίθηκαν 12 ΠΕΣΔΑ έως 31-12-2016
β) Καθυστερήσεις στις εντάξεις έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων λόγω θεμάτων κρατικών ενισχύσεων. 
Συνεργασία με ΕΥΚΕ. Τυποποίηση εκθέσεων τεκμηρίωσης πράξεων ΥΓΟΣ εντός 2017
γ) Καθυστερήσεις σε οριστικοποίηση φάσεων των έργων phasing σε έργα διαχείρισης λυμάτων. Τακτοποίηση εκ 
μέρους της ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΡΑΑ. Ενημέρωση των ΕΦΔ
δ) Πιθανή ανάγκη επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου δράσεων της ΕπΠρ 6iii. Θα αξιολογηθεί για την 
Αναθεώρηση του ΕΠ εντός του 2017.

15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΕΤΠΑ

Η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 26.576.194€
Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 4 δράσεις συνολικής ΣΔΔ 14.365.964€ (54,06% του ΑΠ)
Υλοποίηση εντός του 2016:
Εκδόθηκαν 3 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 11.740.964€. Εντάχθηκαν 6 πράξεις συνολικής ΣΔΔ 2.568.797€. 
Πρόκειται για πράξεις που αφορούν (α) υποστήριξη λειτουργίας της ∆ιαχειριστικής Αρχής και (β) υποστήριξη 
φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων.
Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 459.969€
Οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε 106.942€
Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.

16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

Η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 68.828.702€
Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 6 δράσεις συνολικής ΣΔΔ 36.438.000€ (52,94%) του ΑΠ.
Υλοποίηση εντός του 2016:
Εκδόθηκαν/τροποποιήθηκαν 8 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 19.705.868€ (επιπλέον εντός του 2015 είχαν εκδοθεί 
2 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 7.680.000€) και εντάχθηκαν 13 πράξεις συνολικής ΣΔΔ 7.771.776€. Πρόκειται 
για πράξεις που αφορούν (α) υποστήριξη λειτουργίας της ∆ιαχειριστικής Αρχής, (β) υποστήριξη φορέων για 
ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, (γ) υποστήριξη λειτουργίας των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ 
των Αρμόδιων Υπουργείων και (δ) πληροφόρηση και επικοινωνία των ΕΦΔ και Φορέων Υλοποίησης.
Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 458.252€
Οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε 40.118€
Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.
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3.2. Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας

Άξονας προτεραιότητας 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-
Μ

χλμ. 42,50 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-
Μ

χλμ. 42,50 16,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού 
σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-
Μ με συστήματα 
(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, 
τηλεπικοινωνιών)

χλμ 587,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού 
σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-
Μ με συστήματα 
(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, 
τηλεπικοινωνιών)

χλμ 587,00 519,40 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-
Μ

0,00 0,00

S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-
Μ

0,00 0,00

F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού 
σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-
Μ με συστήματα 
(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, 
τηλεπικοινωνιών)

0,00 0,00

S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού 
σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-
Μ με συστήματα 
(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, 
τηλεπικοινωνιών)

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Ειδικός στόχος 1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά 247,00 2014 191,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων 
έως 31/12/2016.

T4423 Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια 
συρμοχιλιόμετρα (λόγω 
ηλεκτροκίνησης)

ktoe / έτος 94,21 2014 75,37 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων 
έως 31/12/2016.

T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό έργο χιλ. τόννους 1.001,00 2014 1.641,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη 
έργων έως 31/12/2016.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4420 Χρονοαπόσταση 247,00 247,00

T4423 Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια 
συρμοχιλιόμετρα (λόγω 
ηλεκτροκίνησης)

94,21 94,21

T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό έργο 1.001,00 1.001,00
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Άξονας προτεραιότητας 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-
Μ

χλμ. 21,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-
Μ

χλμ. 21,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-
Μ

0,00 0,00

S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-
Μ

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Ειδικός στόχος 5 - Ενίσχυση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών με διασύνδεση του βασικού σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ με λιμάνια του αναλυτικού 
ΔΕΔ-Μ και γειτονικούς αναπτυξιακούς πόλους

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό έργο χιλ. τόννους 235,00 2014 1.480,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη 
έργων έως 31/12/2016.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό έργο 235,00 235,00



EL 21  EL

Άξονας προτεραιότητας 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων 
για τη μείωση του θορύβου

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού 
σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-
Μ με συστήματα 
(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, 
τηλεπικοινωνιών)

χλμ 62,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού 
σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-
Μ με συστήματα 
(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, 
τηλεπικοινωνιών)

χλμ 62,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού 
σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-
Μ με συστήματα 
(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, 
τηλεπικοινωνιών)

0,00 0,00

S T4401 Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού 
σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-
Μ με συστήματα 
(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, 
τηλεπικοινωνιών)

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων 
για τη μείωση του θορύβου

Ειδικός στόχος 10 - Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά 26,00 2014 19,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη 
έργων έως 31/12/2016.

T4423 Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια 
συρμοχιλιόμετρα (λόγω 
ηλεκτροκίνησης)

ktoe / έτος 36,88 2014 29,50 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη 
έργων έως 31/12/2016.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4420 Χρονοαπόσταση 26,00 26,00

T4423 Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια 
συρμοχιλιόμετρα (λόγω 
ηλεκτροκίνησης)

36,88 36,88
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Άξονας προτεραιότητας 02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO12 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων 
σιδηροδρομικών γραμμών

χλμ. Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

52,50 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S CO12 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων 
σιδηροδρομικών γραμμών

χλμ. Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

52,50 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

F CO12a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων 
σιδηροδρομικών γραμμών, εκ 
των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ. Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

52,50 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S CO12a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων 
σιδηροδρομικών γραμμών, εκ 
των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ. Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

52,50 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO12 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων 
σιδηροδρομικών γραμμών

0,00 0,00

S CO12 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

μήκος ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων 
σιδηροδρομικών γραμμών

F CO12a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων 
σιδηροδρομικών γραμμών, εκ 
των οποίων: ΔΕΔ-Μ

0,00 0,00

S CO12a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων 
σιδηροδρομικών γραμμών, εκ 
των οποίων: ΔΕΔ-Μ

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Ειδικός στόχος 1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

26,00 2014 21,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη 
έργων έως 31/12/2016.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4420 Χρονοαπόσταση 26,00 26,00
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Άξονας προτεραιότητας 02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO11 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέας σιδηροδρομικής 
γραμμής

χλμ. Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

32,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S CO11 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέας σιδηροδρομικής 
γραμμής

χλμ. Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

32,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-
Μ

χλμ. Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

32,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-
Μ

χλμ. Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

32,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO11 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέας σιδηροδρομικής 
γραμμής

0,00 0,00



EL 27  EL

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

S CO11 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέας σιδηροδρομικής 
γραμμής

0,00 0,00

F CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-
Μ

0,00 0,00

S CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-
Μ

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Ειδικός στόχος 6 - Ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών (επιβατικών και εμπορευματικών) με την επέκταση / αναβάθμιση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου 
Αττικής

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4428 Πρόσθετος πληθυσμός με 
δυνατότητα εξυπηρέτησης από 
μέσα σταθερής τροχιάς

Αριθμός κατοίκων Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 2014 74.000,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη 
έργων έως 31/12/2016.

T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό έργο χιλ. τόννους Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

112,00 2014 2.231,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη 
έργων έως 31/12/2016.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4428 Πρόσθετος πληθυσμός με 
δυνατότητα εξυπηρέτησης από 
μέσα σταθερής τροχιάς

0,00 0,00

T4429 Εμπορευματικό μεταφορικό έργο 112,00 112,00
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Άξονας προτεραιότητας 03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-
Μ

χλμ. 206,30 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-
Μ

χλμ. 206,30 38,36 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-
Μ

0,00 0,00

S CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-
Μ

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Ειδικός στόχος 2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά 300,00 2015 195,00 Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.

T4421 Προσπελασιμότητα χλμ/ώρα 57,40 2015 88,40 Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.

T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  
ατυχήματος

αριθμός νεκρών / 
10E7οχμ-χλμ

7,79 2015 5,52 Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4420 Χρονοαπόσταση 300,00 300,00

T4421 Προσπελασιμότητα 57,40 57,40

T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  
ατυχήματος

7,79 7,79
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Άξονας προτεραιότητας 03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Ειδικός στόχος 3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων 
ατυχημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  
ατυχήματος

αριθμός νεκρών / 
10E7οχμ-χλμ

1,15 2015 0,80 Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  
ατυχήματος

1,15 1,15
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Άξονας προτεραιότητας 04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

χλμ. Μετάβαση 19,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

χλμ. Μετάβαση 19,00 11,60 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ. Μετάβαση 19,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ. Μετάβαση 19,00 11,60 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

0,00 0,00

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

9,20 0,00

F CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ

0,00 0,00

S CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ

9,20 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Ειδικός στόχος 2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά Μετάβαση 181,00 2015 171,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων 
έως 31/12/2016.

T4421 Προσπελασιμότητα χλμ/ώρα Μετάβαση 48,10 2014 51,30 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων 
έως 31/12/2016.

T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  
ατυχήματος

αριθμός νεκρών / 
10E7οχμ-χλμ

Μετάβαση 9,02 2015 8,73 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων 
έως 31/12/2016.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4420 Χρονοαπόσταση 181,00 181,00

T4421 Προσπελασιμότητα 48,10 48,10

T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  
ατυχήματος

9,02 9,02
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Άξονας προτεραιότητας 04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Ειδικός στόχος 3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων 
ατυχημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  
ατυχήματος

αριθμός νεκρών / 
10E7οχμ-χλμ

Μετάβαση 2,42 2015 1,69 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων 
έως 31/12/2016.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  
ατυχήματος

2,42 2,42
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Άξονας προτεραιότητας 05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F T4402 Συνολικό μήκος νέων ή/και 
αναβαθμισμένων τμημάτων 
λοιπού οδικού δικτύου

χλμ Μετάβαση 50,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4402 Συνολικό μήκος νέων ή/και 
αναβαθμισμένων τμημάτων 
λοιπού οδικού δικτύου

χλμ Μετάβαση 50,00 46,70 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4402 Συνολικό μήκος νέων ή/και 
αναβαθμισμένων τμημάτων 
λοιπού οδικού δικτύου

0,00 0,00

S T4402 Συνολικό μήκος νέων ή/και 
αναβαθμισμένων τμημάτων 
λοιπού οδικού δικτύου

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Ειδικός στόχος 4 - Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / 
παραμεθόριων / απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4420 Χρονοαπόσταση Λεπτά Μετάβαση 56,00 2015 43,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων 
έως 31/12/2016.

T4421 Προσπελασιμότητα χλμ/ώρα Μετάβαση 32,00 2015 42,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων 
έως 31/12/2016.

T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  
ατυχήματος

αριθμός νεκρών / 
10E7οχμ-χλμ

Μετάβαση 0,36 2015 0,25 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων 
έως 31/12/2016.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4420 Χρονοαπόσταση 56,00 56,00

T4421 Προσπελασιμότητα 32,00 32,00

T4422 Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου  
ατυχήματος

0,36 0,36
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Άξονας προτεραιότητας 06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F T4403 Πρόσθετες θέσεις παραβολής 
μήκους μεγαλύτερου των 200μ 
και βάθους 11μ σε λιμένες που 
αναβαθμίζονται

αριθμός θέσεων 
παραβολής

3,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4403 Πρόσθετες θέσεις παραβολής 
μήκους μεγαλύτερου των 200μ 
και βάθους 11μ σε λιμένες που 
αναβαθμίζονται

αριθμός θέσεων 
παραβολής

3,00 1,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F T4404 Συστήματα βελτίωσης της 
ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της 
φύλαξης / περιβαλλοντικής 
διαχείρισης λιμενικής ζώνης

αριθμός 
συστημάτων

2,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S T4404 Συστήματα βελτίωσης της 
ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της 
φύλαξης / περιβαλλοντικής 
διαχείρισης λιμενικής ζώνης

αριθμός 
συστημάτων

2,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4403 Πρόσθετες θέσεις παραβολής 
μήκους μεγαλύτερου των 200μ 
και βάθους 11μ σε λιμένες που 

0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

αναβαθμίζονται

S T4403 Πρόσθετες θέσεις παραβολής 
μήκους μεγαλύτερου των 200μ 
και βάθους 11μ σε λιμένες που 
αναβαθμίζονται

0,00 0,00

F T4404 Συστήματα βελτίωσης της 
ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της 
φύλαξης / περιβαλλοντικής 
διαχείρισης λιμενικής ζώνης

0,00 0,00

S T4404 Συστήματα βελτίωσης της 
ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της 
φύλαξης / περιβαλλοντικής 
διαχείρισης λιμενικής ζώνης

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Ειδικός στόχος 7 - Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4424 Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων αριθμός 149,00 2014 352,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων 
έως 31/12/2016.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4424 Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων 149,00 149,00
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Άξονας προτεραιότητας 06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Ειδικός στόχος 8 - Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης 
στη θάλασσα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4425 Βελτίωση ασφάλειας και 
διαχείρισης ναυσιπλοίας με 
επέκταση του χώρου κάλυψης

Km2 7.144,00 2014 9.144,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη 
έργων έως 31/12/2016.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4425 Βελτίωση ασφάλειας και 
διαχείρισης ναυσιπλοίας με 
επέκταση του χώρου κάλυψης

7.144,00 7.144,00
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Άξονας προτεραιότητας 07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F T4405 Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που 
αναβαθμίζονται

Αριθμός 
αερολιμένων

3,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S T4405 Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που 
αναβαθμίζονται

Αριθμός 
αερολιμένων

3,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

F T4406 Συστήματα βελτίωσης της 
ασφάλειας αερομεταφορών

Αριθμός 
συστημάτων

12,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S T4406 Συστήματα βελτίωσης της 
ασφάλειας αερομεταφορών

Αριθμός 
συστημάτων

12,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4405 Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που 
αναβαθμίζονται

0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

S T4405 Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που 
αναβαθμίζονται

0,00 0,00

F T4406 Συστήματα βελτίωσης της 
ασφάλειας αερομεταφορών

0,00 0,00

S T4406 Συστήματα βελτίωσης της 
ασφάλειας αερομεταφορών

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Ειδικός στόχος 11 - Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά  αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4427 Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα 
ασφάλειας αερομεταφορών

Εφαρμογή 
συστημάτων με 
βελτιωμένη 
συμμόρφωση

0,00 2015 12,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη 
έργων έως 31/12/2016.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4427 Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα 
ασφάλειας αερομεταφορών

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Ειδικός στόχος 9 - Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4426 Πληθυσμός απομακρυσμένων / 
νησιωτικών περιοχών με 
πρόσβαση σε βελτιωμένη 
αεροπορική σύνδεση

Αριθμός κατοίκων 0,00 2015 77.900,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη 
έργων έως 31/12/2016.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4426 Πληθυσμός απομακρυσμένων / 
νησιωτικών περιοχών με 
πρόσβαση σε βελτιωμένη 
αεροπορική σύνδεση

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 
περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό 
μήκος νέων ή βελτιωμένων 
γραμμών τραμ και μετρό

χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

14,40 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό 
μήκος νέων ή βελτιωμένων 
γραμμών τραμ και μετρό

χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

14,40 14,40 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό 
μήκος νέων ή βελτιωμένων 
γραμμών τραμ και μετρό

0,00 0,00

S CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό 
μήκος νέων ή βελτιωμένων 
γραμμών τραμ και μετρό

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 
περιορισμό των επιπτώσεων

Ειδικός στόχος 12 - Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4428 Πρόσθετος πληθυσμός με 
δυνατότητα εξυπηρέτησης από 
μέσα σταθερής τροχιάς

Αριθμός κατοίκων Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 2014 580.000,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων 
έως 31/12/2016.

T4430 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 
εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου από έργα Μετρο

Τόνοι 
ισοδύναμουCO2

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 2014 67.126,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων 
έως 31/12/2016.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4428 Πρόσθετος πληθυσμός με 
δυνατότητα εξυπηρέτησης από 
μέσα σταθερής τροχιάς

0,00 0,00

T4430 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 
εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου από έργα Μετρο

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 4v - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 
περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό 
μήκος νέων ή βελτιωμένων 
γραμμών τραμ και μετρό

χλμ. 19,30 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό 
μήκος νέων ή βελτιωμένων 
γραμμών τραμ και μετρό

χλμ. 19,30 7,60 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F T4407 Παρεμβάσεις βελτίωσης του 
συστήματος αστικών 
συγκοινωνιών

Αριθμός 
παρεμβάσεων

3,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4407 Παρεμβάσεις βελτίωσης του 
συστήματος αστικών 
συγκοινωνιών

Αριθμός 
παρεμβάσεων

3,00 1,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό 
μήκος νέων ή βελτιωμένων 
γραμμών τραμ και μετρό

0,00 0,00

S CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό 
μήκος νέων ή βελτιωμένων 
γραμμών τραμ και μετρό

0,00 0,00

F T4407 Παρεμβάσεις βελτίωσης του 
συστήματος αστικών 
συγκοινωνιών

0,00 0,00

S T4407 Παρεμβάσεις βελτίωσης του 
συστήματος αστικών 
συγκοινωνιών

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 4v - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 
περιορισμό των επιπτώσεων

Ειδικός στόχος 13 - Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4428 Πρόσθετος πληθυσμός με 
δυνατότητα εξυπηρέτησης από 
μέσα σταθερής τροχιάς

Αριθμός κατοίκων 0,00 2014 719.000,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων 
έως 31/12/2016.

T4430 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 
εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου από έργα Μετρο

Τόνοι 
ισοδύναμουCO2

0,00 2014 155.690,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων 
έως 31/12/2016.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4428 Πρόσθετος πληθυσμός με 
δυνατότητα εξυπηρέτησης από 
μέσα σταθερής τροχιάς

0,00 0,00

T4430 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 
εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου από έργα Μετρο

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 4v - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 
περιορισμό των επιπτώσεων

Ειδικός στόχος 14 - Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη 
μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4431 Εφαρμογή συστήματος 
πληροφόρησης επιβατών 
λεωφορείων

Ποσοστό 0,00 2015 100,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων 
έως 31/12/2016.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4431 Εφαρμογή συστήματος 
πληροφόρησης επιβατών 
λεωφορείων

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 4c - 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

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/έτος Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4.401.000,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/έτος Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4.401.000,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/έτος Μετάβαση 1.595.000,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροΗ 
μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/έτος Μετάβαση 1.595.000,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/έτος Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

43.073.000,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 

kWh/έτος Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

43.073.000,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

περιφέρειες οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι 
ισοδυνάμου CO2

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

2.261,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι 
ισοδυνάμου CO2

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

2.261,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι 
ισοδυνάμου CO2

Μετάβαση 206,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι 
ισοδυνάμου CO2

Μετάβαση 206,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι 
ισοδυνάμου CO2

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

206,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι 
ισοδυνάμου CO2

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

206,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

F T4408 Παραγωγή ενέργειας από 
μονάδες ΣΗΘΥΑ

MW/έτος Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

2.224.867,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S T4408 Παραγωγή ενέργειας από 
μονάδες ΣΗΘΥΑ

MW/έτος Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

2.224.867,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

F T4408 Παραγωγή ενέργειας από MW/έτος Μετάβαση 2.988.186,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

μονάδες ΣΗΘΥΑ δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S T4408 Παραγωγή ενέργειας από 
μονάδες ΣΗΘΥΑ

MW/έτος Μετάβαση 2.988.186,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

F T4408 Παραγωγή ενέργειας από 
μονάδες ΣΗΘΥΑ

MW/έτος Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S T4408 Παραγωγή ενέργειας από 
μονάδες ΣΗΘΥΑ

MW/έτος Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

0,00 0,00

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

0,00 0,00

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

0,00 0,00

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

0,00 0,00

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 

0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

δημόσιων κτιρίων

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

0,00 0,00

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

0,00 0,00

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

0,00 0,00

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

0,00 0,00

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

0,00 0,00

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

0,00 0,00

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

0,00 0,00

F T4408 Παραγωγή ενέργειας από 
μονάδες ΣΗΘΥΑ

0,00 0,00

S T4408 Παραγωγή ενέργειας από 
μονάδες ΣΗΘΥΑ

0,00 0,00

F T4408 Παραγωγή ενέργειας από 
μονάδες ΣΗΘΥΑ

0,00 0,00

S T4408 Παραγωγή ενέργειας από 
μονάδες ΣΗΘΥΑ

0,00 0,00

F T4408 Παραγωγή ενέργειας από 
μονάδες ΣΗΘΥΑ

0,00 0,00

S T4408 Παραγωγή ενέργειας από 
μονάδες ΣΗΘΥΑ

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 4c - 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

Ειδικός στόχος 15 - Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής 
Ενέργειας

KTOe Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

69,76 2013 902,10 202,93 Όπως έχει τεθεί σε εθνικό επίπεδο.

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής 
Ενέργειας

KTOe Μετάβαση 69,76 2013 902,10 202,93 Όπως έχει τεθεί σε εθνικό επίπεδο.

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής 
Ενέργειας

KTOe Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

69,76 2013 902,10 202,93 Όπως έχει τεθεί σε εθνικό επίπεδο.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής 
Ενέργειας

187,93 143,91

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής 
Ενέργειας

187,93 143,91

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής 
Ενέργειας

187,93 143,91
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Άξονας προτεραιότητας 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 
περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 
αστικές περιοχές

Τετραγωνικά 
μέτρα

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

130.000,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 
αστικές περιοχές

Τετραγωνικά 
μέτρα

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

130.000,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 
αστικές περιοχές

0,00 0,00

S CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 
αστικές περιοχές

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 
περιορισμό των επιπτώσεων

Ειδικός στόχος 16 - Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας σε Υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
εκτός ΣΕΔΕ

Τόνοι ισοδύναμου 
CO2

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

48.726.297,00 2012 58.858.799,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
εκτός ΣΕΔΕ

45.449.373,00 48.726.297,00
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Άξονας προτεραιότητας 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F T4409 Ενέργεια που εξοικονομείται από 
τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση

MWh/Έτο Μετάβαση 105.897,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S T4409 Ενέργεια που εξοικονομείται από 
τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση

MWh/Έτο Μετάβαση 105.897,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4409 Ενέργεια που εξοικονομείται από 
τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση

0,00 0,00

S T4409 Ενέργεια που εξοικονομείται από 
τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα

Ειδικός στόχος 17 - Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής 
Ενέργειας

KTOe Μετάβαση 69,76 2013 902,10 202,93 Όπως έχει τεθεί σε εθνικό επίπεδο.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής 
Ενέργειας

187,93 143,91
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Άξονας προτεραιότητας 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
(ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 5i - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από 
Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας

Τετραγωνικά 
χιλιόμετρα

131.621,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από 
Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας

Τετραγωνικά 
χιλιόμετρα

131.621,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από 
Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας

0,00 0,00

S T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από 
Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
(ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 5i - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

Ειδικός στόχος 18 - Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
εκτός ΣΕΔΕ

Τόνοι ισοδύναμου 
CO2

48.726.297,00 2012 58.858.799,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
εκτός ΣΕΔΕ

45.449.373,00 48.726.297,00
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Άξονας προτεραιότητας 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
(ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 5ii - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη 
συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από 
Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας

Τετραγωνικά 
χιλιόμετρα

131.621,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από 
Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας

Τετραγωνικά 
χιλιόμετρα

131.621,00 131.621,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από 
Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας

0,00 0,00

S T4410 Επιφάνεια που καλύπτεται από 
Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
(ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 5ii - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη 
συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Ειδικός στόχος 19 - Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4434 Έκταση Περιοχών για τις οποίες 
απαιτείται η αξιολόγηση και 
διαχείριση του κινδύνου 
πλημμυρών και η εφαρμογή 
μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

Τετραγωνικά 
Χιλιόμετρα

23.746,00 2014 0,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4434 Έκταση Περιοχών για τις οποίες 
απαιτείται η αξιολόγηση και 
διαχείριση του κινδύνου 
πλημμυρών και η εφαρμογή 
μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

23.746,00 23.746,00
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Άξονας προτεραιότητας 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
(ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

26,00 0,00 Η μηδενική πρόοδος 
του δείκτη 
αποτελέσματος 
οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έργων έως 
31/12/2016.

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

26,00 17,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Μετάβαση 26,00 0,00 Η μηδενική πρόοδος 
του δείκτη 
αποτελέσματος 
οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έργων έως 
31/12/2016.

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Μετάβαση 26,00 12,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

Πλήθος 
Συστημάτων, 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

26,00 0,00 Η μηδενική πρόοδος 
του δείκτη 
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

που εκπονούνται / εφαρμόζονται Εργαλείων περιφέρειες αποτελέσματος 
οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έργων έως 
31/12/2016.

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

26,00 3,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
(ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός στόχος 20 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή 
κατάσταση σε τουλάχιστον μία 
από τις κατηγορίες (οικολογική, 
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ

Ποσοστό Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

46,00 2014 52,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή 
κατάσταση σε τουλάχιστον μία 
από τις κατηγορίες (οικολογική, 
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ

Ποσοστό Μετάβαση 46,00 2014 52,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή 
κατάσταση σε τουλάχιστον μία 
από τις κατηγορίες (οικολογική, 
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ

Ποσοστό Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

46,00 2014 52,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή 
κατάσταση σε τουλάχιστον μία 
από τις κατηγορίες (οικολογική, 
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ

46,00 46,00

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή 
κατάσταση σε τουλάχιστον μία 
από τις κατηγορίες (οικολογική, 
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 

46,00 46,00
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2000/60/ΕΕ

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή 
κατάσταση σε τουλάχιστον μία 
από τις κατηγορίες (οικολογική, 
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ

46,00 46,00
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Άξονας προτεραιότητας 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
(ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του 
δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

12,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

12,00 15,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Μετάβαση 12,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Μετάβαση 12,00 12,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

12,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ολοκλήρωση έργων.
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

12,00 2,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
(ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του 
δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Ειδικός στόχος 21 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων 
Περιοχών (σύνολο περιοχων 
NATURA 2000) με Εργαλεία 
Διαχείρισης

Ποσοστό Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

21,25 2014 100,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων 
Περιοχών (σύνολο περιοχων 
NATURA 2000) με Εργαλεία 
Διαχείρισης

Ποσοστό Μετάβαση 21,25 2014 100,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων 
Περιοχών (σύνολο περιοχων 
NATURA 2000) με Εργαλεία 
Διαχείρισης

Ποσοστό Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

21,25 2014 100,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων 
Περιοχών (σύνολο περιοχων 
NATURA 2000) με Εργαλεία 
Διαχείρισης

21,25 21,25

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων 
Περιοχών (σύνολο περιοχων 
NATURA 2000) με Εργαλεία 
Διαχείρισης

21,25 21,25

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων 
Περιοχών (σύνολο περιοχων 
NATURA 2000) με Εργαλεία 

21,25 21,25
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Διαχείρισης
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Άξονας προτεραιότητας 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
(ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 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

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

16,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

16,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Μετάβαση 16,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Μετάβαση 16,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

16,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

16,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
(ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 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

Ειδικός στόχος 22 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
εκτός ΣΕΔΕ

Τόνοι ισοδύναμου 
CO2

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

48.726.297,00 2012 58.858.799,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
εκτός ΣΕΔΕ

Τόνοι ισοδύναμου 
CO2

Μετάβαση 48.726.297,00 2012 58.858.799,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
εκτός ΣΕΔΕ

Τόνοι ισοδύναμου 
CO2

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

48.726.297,00 2012 58.858.799,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
εκτός ΣΕΔΕ

45.449.373,00 48.726.297,00

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
εκτός ΣΕΔΕ

45.449.373,00 48.726.297,00

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
εκτός ΣΕΔΕ

45.449.373,00 48.726.297,00
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Άξονας προτεραιότητας 13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
(ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επενδυτική προτεραιότητα 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Μετάβαση 4,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Μετάβαση 4,00 2,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4,00 1,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
(ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επενδυτική προτεραιότητα 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός στόχος 23 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου 
και Στ. Ελλάδας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή 
κατάσταση σε τουλάχιστον μία 
από τις κατηγορίες (οικολογική, 
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ

Ποσοστό Μετάβαση 46,00 2014 52,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή 
κατάσταση σε τουλάχιστον μία 
από τις κατηγορίες (οικολογική, 
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ

Ποσοστό Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

46,00 2014 52,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή 
κατάσταση σε τουλάχιστον μία 
από τις κατηγορίες (οικολογική, 
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ

46,00 46,00

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή 
κατάσταση σε τουλάχιστον μία 
από τις κατηγορίες (οικολογική, 
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ

46,00 46,00
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Άξονας προτεραιότητας 13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
(ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επενδυτική προτεραιότητα 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του 
δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Μετάβαση 3,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Μετάβαση 3,00 2,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

3,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

3,00 3,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
(ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επενδυτική προτεραιότητα 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του 
δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Ειδικός στόχος 24 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις Περιφέρειες Ν. 
Αιγαίου και Στ. Ελλάδας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων 
Περιοχών (σύνολο περιοχων 
NATURA 2000) με Εργαλεία 
Διαχείρισης

Ποσοστό Μετάβαση 21,25 2014 100,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων 
Περιοχών (σύνολο περιοχων 
NATURA 2000) με Εργαλεία 
Διαχείρισης

Ποσοστό Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

21,25 2014 100,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων 
Περιοχών (σύνολο περιοχων 
NATURA 2000) με Εργαλεία 
Διαχείρισης

21,25 21,25

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων 
Περιοχών (σύνολο περιοχων 
NATURA 2000) με Εργαλεία 
Διαχείρισης

21,25 21,25
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Άξονας προτεραιότητας 13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
(ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επενδυτική προτεραιότητα 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

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Μετάβαση 3,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Μετάβαση 3,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

3,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

3,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 

0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

που εκπονούνται / εφαρμόζονται

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

F T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00

S T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, 
Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. 
που εκπονούνται / εφαρμόζονται

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
(ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επενδυτική προτεραιότητα 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

Ειδικός στόχος 25 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου 
και Στ. Ελλάδας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
εκτός ΣΕΔΕ

Τόνοι ισοδύναμου 
CO2

Μετάβαση 48.726.297,00 2012 58.858.799,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
εκτός ΣΕΔΕ

Τόνοι ισοδύναμου 
CO2

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

48.726.297,00 2012 58.858.799,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
εκτός ΣΕΔΕ

45.449.373,00 48.726.297,00

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
εκτός ΣΕΔΕ

45.449.373,00 48.726.297,00
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Άξονας προτεραιότητας 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη 
δυναμικότητα ανακύκλωσης 
αποβλήτων

Τόνοι/έτος 650.000,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη 
δυναμικότητα ανακύκλωσης 
αποβλήτων

Τόνοι/έτος 650.000,00 27.060,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων που οδηγείται σε 
ασφαλή διάθεση

τόνοι/έτος 2.260.000,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων που οδηγείται σε 
ασφαλή διάθεση

τόνοι/έτος 2.260.000,00 537.028,10 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F T4413 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται 
από χώρους ταφής

τόνοι/έτος 2.930.000,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

31/12/2016 έργων.

S T4413 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται 
από χώρους ταφής

τόνοι/έτος 2.930.000,00 91.315,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F T4414 Αριθμός Έργων που 
υλοποιούνται στο  πλαίσιο της 
εφαρμογής του ΕΣΔΑ

Πλήθος 
Παρεμβάσεων

2,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4414 Αριθμός Έργων που 
υλοποιούνται στο  πλαίσιο της 
εφαρμογής του ΕΣΔΑ

Πλήθος 
Παρεμβάσεων

2,00 2,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη 
δυναμικότητα ανακύκλωσης 
αποβλήτων

0,00 0,00

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη 
δυναμικότητα ανακύκλωσης 
αποβλήτων

0,00 0,00

F T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων που οδηγείται σε 
ασφαλή διάθεση

0,00 0,00

S T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων που οδηγείται σε 
ασφαλή διάθεση

0,00 0,00

F T4413 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται 
από χώρους ταφής

0,00 0,00

S T4413 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται 
από χώρους ταφής

0,00 0,00



EL 88  EL

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4414 Αριθμός Έργων που 
υλοποιούνται στο  πλαίσιο της 
εφαρμογής του ΕΣΔΑ

0,00 0,00

S T4414 Αριθμός Έργων που 
υλοποιούνται στο  πλαίσιο της 
εφαρμογής του ΕΣΔΑ

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός στόχος 26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4437 Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων 
αστικών στερεών αποβλήτων που 
οδηγείται σε ανακύκλωση 
(ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)

Ποσοστό (επί 
συνολικής 
παραγωγής ΑΣΑ)

15,00 2011 26,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4437 Κλάσμα χωριστά συλεγγέντων 
αστικών στερεών αποβλήτων που 
οδηγείται σε ανακύκλωση 
(ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)

15,00 15,00
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Άξονας προτεραιότητας 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός στόχος 27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση 
της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4438 Αστικά στερεά απόβλητα που 
οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση

Ποσοστό (επί 
συνολικής 
παραγωγής ΑΣΑ)

82,00 2011 39,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

T4439 Βιοαποδομήσια Αστικά 
Απόβλητα (ΒΑΑ) που 
εκτρέπονται από την ταφή

Ποσοστό (επί 
συνολικής 
παραγωγής ΑΣΑ)

20,00 2010 76,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4438 Αστικά στερεά απόβλητα που 
οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση

82,00 82,00

T4439 Βιοαποδομήσια Αστικά 
Απόβλητα (ΒΑΑ) που 
εκτρέπονται από την ταφή

20,00 20,00
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Άξονας προτεραιότητας 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός στόχος 28 - Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων από Βιομηχανικά - 
Επικίνδυνα  Απόβλητα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4440 Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων 
(βιομηχανικών/νοσοκομειακών) 
που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση 
εντός Ελλάδος

Ποσοστό (επί 
συνολικής 
παραγωγής 
επικίνδυνων 
αποβλήτων)

14,00 2011 34,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4440 Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων 
(βιομηχανικών/νοσοκομειακών) 
που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση 
εντός Ελλάδος

14,00 14,00
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Άξονας προτεραιότητας 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός 
που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Άτομα 714.163,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός 
που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Άτομα 714.163,00 1.308.943,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 
Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων

Ισοδύναμο 
πληθυσμού

661.000,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 
Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων

Ισοδύναμο 
πληθυσμού

661.000,00 572.801,95 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός 
που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

0,00 0,00

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός 
που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

0,00 0,00

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 
Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων

0,00 0,00

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 
Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων

40.000,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός στόχος 29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την 
επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4441 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού 
που καλύπτεται από δίκτυα και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ 
προτεραιότητας κατά την Oδηγία 
91/271/ΕΟΚ

Ποσοστό 86,93 2012 100,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4441 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού 
που καλύπτεται από δίκτυα και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ 
προτεραιότητας κατά την Oδηγία 
91/271/ΕΟΚ

86,93 86,93
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Άξονας προτεραιότητας 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός στόχος 30 - Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4442 Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με 
νερό  Ανθρώπινης Κατανάλωσης.

Ποσοστό 70,60 2014 100,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4442 Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με 
νερό  Ανθρώπινης Κατανάλωσης.

70,60 70,60
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Άξονας προτεραιότητας 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός στόχος 31 - Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή 
κατάσταση σε τουλάχιστον μία 
από τις κατηγορίες (οικολογική, 
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ

Ποσοστό 46,00 2014 52,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4435 Υδατικά Συστήματα  με καλή 
κατάσταση σε τουλάχιστον μία 
από τις κατηγορίες (οικολογική, 
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ

46,00 46,00
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Άξονας προτεραιότητας 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6iii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και 
του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: 
Επιφάνεια οικοτόπων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 
διατήρησης

Εκτάρια 48,54 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: 
Επιφάνεια οικοτόπων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 
διατήρησης

Εκτάρια 48,54 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: 
Επιφάνεια οικοτόπων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 
διατήρησης

0,00 0,00

S CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: 
Επιφάνεια οικοτόπων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 
διατήρησης

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6iii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και 
του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Ειδικός στόχος 32 - Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων 
Περιοχών (σύνολο περιοχων 
NATURA 2000) με Εργαλεία 
Διαχείρισης

Ποσοστό 21,25 2014 100,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων 
Περιοχών (σύνολο περιοχων 
NATURA 2000) με Εργαλεία 
Διαχείρισης

21,25 21,25
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Άξονας προτεραιότητας 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6iv - 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

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO22 Αποκατάσταση του εδάφους: 
Συνολική επιφάνεια 
αποκατεστημένου εδάφους

Εκτάρια 34,41 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S CO22 Αποκατάσταση του εδάφους: 
Συνολική επιφάνεια 
αποκατεστημένου εδάφους

Εκτάρια 34,41 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO22 Αποκατάσταση του εδάφους: 
Συνολική επιφάνεια 
αποκατεστημένου εδάφους

0,00 0,00

S CO22 Αποκατάσταση του εδάφους: 
Συνολική επιφάνεια 
αποκατεστημένου εδάφους

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6iv - 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

Ειδικός στόχος 33 - Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
εκτός ΣΕΔΕ

Τόνοι ισοδύναμου 
CO2

48.726.297,00 2012 58.858.799,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
εκτός ΣΕΔΕ

45.449.373,00 48.726.297,00
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Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

Άξονας προτεραιότητας 15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F T4415 Σύμβουλοι δημοσιότητας / 
Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / 
Ενέργειες πληροφόρησης και 
δημοσιότητας

Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων

2,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

S T4415 Σύμβουλοι δημοσιότητας / 
Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / 
Ενέργειες πληροφόρησης και 
δημοσιότητας

Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων

2,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στη μη 
ένταξη έργων έως 
31/12/2016.

F T4416 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις

Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων

15,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4416 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις

Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων

15,00 17,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F T4417 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 
οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται

Αριθμός Έργων 8,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4417 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 
οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή 

Αριθμός Έργων 8,00 13,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

αναβαθμίζονται έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F T4418 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται

Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων

12,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4418 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται

Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων

12,00 5,00 ‘Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4415 Σύμβουλοι δημοσιότητας / 
Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / 
Ενέργειες πληροφόρησης και 
δημοσιότητας

0,00 0,00

S T4415 Σύμβουλοι δημοσιότητας / 
Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / 
Ενέργειες πληροφόρησης και 
δημοσιότητας

0,00 0,00

F T4416 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις

0,00 0,00

S T4416 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις

0,00 0,00

F T4417 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 
οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται

0,00 0,00

S T4417 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 
οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται

0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4418 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται

0,00 0,00

S T4418 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ

Ειδικός στόχος 34 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4443 Ποσοστό πληροφόρησης 
(ανακοινώσεων, προσκλήσεων, 
προκηρύξεων) σχετικά με τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από 
το ΕΠ που παρέχεται 
ηλεκτρονικά

Ποσοστό (%) 0,00 2014 100,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη 
μη ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έργων έως 
31/12/2016.

T4444 Ποσοστό του πληθυσμού που 
δυνητικά ενημερώνεται για τις 
δράσεις του ΕΠ

Ποσοστό (%) 0,00 2014 100,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη 
μη ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έργων έως 
31/12/2016.

T4445 Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων 
Έργων που υποστηρίχθηκαν για 
την προετοιμασία τους

Ποσοστό (%) 0,00 2014 100,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη 
μη ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έργων έως 
31/12/2016.

T4446 Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ 
που έχουν συζητηθεί στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης  
100%

Ποσοστό (%) 0,00 2014 100,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη 
μη ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έργων έως 
31/12/2016.

Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4443 Ποσοστό πληροφόρησης 
(ανακοινώσεων, προσκλήσεων, 
προκηρύξεων) σχετικά με τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από 
το ΕΠ που παρέχεται 
ηλεκτρονικά

0,00 0,00

T4444 Ποσοστό του πληθυσμού που 0,00 0,00
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δυνητικά ενημερώνεται για τις 
δράσεις του ΕΠ

T4445 Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων 
Έργων που υποστηρίχθηκαν για 
την προετοιμασία τους

0,00 0,00

T4446 Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ 
που έχουν συζητηθεί στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης  
100%

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ

Ειδικός στόχος 35 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4447 Ποσοστό Πράξεων για τις οποίες 
η ΤΒ του ΕΠ χρηματοδότησε την 
ανάπτυξη/ επέκταση/ 
συμπλήρωση υποστηρικτικών 
εργαλείων

Ποσοστό (%) 0,00 2014 25,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη 
μη ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έργων έως 
31/12/2016.

T4448 Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων 
Έργων που υποστηρίχθηκαν κατά 
την υλοποίηση

Ποσοστό (%) 0,00 2014 25,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη 
μη ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έργων έως 
31/12/2016.

Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4447 Ποσοστό Πράξεων για τις οποίες 
η ΤΒ του ΕΠ χρηματοδότησε την 
ανάπτυξη/ επέκταση/ 
συμπλήρωση υποστηρικτικών 
εργαλείων

0,00 0,00

T4448 Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων 
Έργων που υποστηρίχθηκαν κατά 
την υλοποίηση

0,00 0,00
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Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

Άξονας προτεραιότητας 16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F T4415 Σύμβουλοι δημοσιότητας / 
Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / 
Ενέργειες πληροφόρησης και 
δημοσιότητας

Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων

2,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4415 Σύμβουλοι δημοσιότητας / 
Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / 
Ενέργειες πληροφόρησης και 
δημοσιότητας

Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων

2,00 4,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ και αξιοποιήθηκε 
στην Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F T4416 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις

Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων

30,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4416 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις

Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων

30,00 23,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F T4417 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 
οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται

Αριθμός Έργων 12,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4417 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 
οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή 

Αριθμός Έργων 12,00 15,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

αναβαθμίζονται έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

F T4418 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται

Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων

15,00 0,00 Η μηδενική τιμή του 
δείκτη εκροής 
οφείλεται στην μη 
ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έως 
31/12/2016 έργων.

S T4418 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται

Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων

15,00 3,00 Όπως είναι 
καταχωρημένος στο 
ΟΠΣ για τα ενταγμένα 
έως 31/12/21016 έργα 
και αξιοποιήθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4415 Σύμβουλοι δημοσιότητας / 
Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / 
Ενέργειες πληροφόρησης και 
δημοσιότητας

0,00 0,00

S T4415 Σύμβουλοι δημοσιότητας / 
Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / 
Ενέργειες πληροφόρησης και 
δημοσιότητας

0,00 0,00

F T4416 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις

0,00 0,00

S T4416 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις

0,00 0,00

F T4417 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 
οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται

0,00 0,00

S T4417 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 
οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται

0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F T4418 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται

0,00 0,00

S T4418 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ειδικός στόχος 36 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος.

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4443 Ποσοστό πληροφόρησης 
(ανακοινώσεων, προσκλήσεων, 
προκηρύξεων) σχετικά με τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από 
το ΕΠ που παρέχεται 
ηλεκτρονικά

Ποσοστό (%) 0,00 2014 100,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη 
μη ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έργων έως 
31/12/2016.

T4444 Ποσοστό του πληθυσμού που 
δυνητικά ενημερώνεται για τις 
δράσεις του ΕΠ

Ποσοστό (%) 0,00 2014 100,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη 
μη ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έργων έως 
31/12/2016.

T4445 Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων 
Έργων που υποστηρίχθηκαν για 
την προετοιμασία τους

Ποσοστό (%) 0,00 2014 100,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη 
μη ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έργων έως 
31/12/2016.

T4446 Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ 
που έχουν συζητηθεί στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης  
100%

Ποσοστό (%) 0,00 2014 100,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη 
μη ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έργων έως 
31/12/2016.

Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4443 Ποσοστό πληροφόρησης 
(ανακοινώσεων, προσκλήσεων, 
προκηρύξεων) σχετικά με τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από 
το ΕΠ που παρέχεται 
ηλεκτρονικά

0,00 0,00

T4444 Ποσοστό του πληθυσμού που 0,00 0,00



EL 111  EL

δυνητικά ενημερώνεται για τις 
δράσεις του ΕΠ

T4445 Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων 
Έργων που υποστηρίχθηκαν για 
την προετοιμασία τους

0,00 0,00

T4446 Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ 
που έχουν συζητηθεί στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης  
100%

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ειδικός στόχος 37 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T4447 Ποσοστό Πράξεων για τις οποίες 
η ΤΒ του ΕΠ χρηματοδότησε την 
ανάπτυξη/ επέκταση/ 
συμπλήρωση υποστηρικτικών 
εργαλείων

Ποσοστό (%) 0,00 2014 12,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη 
μη ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έργων έως 
31/12/2016.

T4448 Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων 
Έργων που υποστηρίχθηκαν κατά 
την υλοποίηση

Ποσοστό (%) 0,00 2014 30,00 Η μηδενική πρόοδος του δείκτη 
αποτελέσματος οφείλεται στη 
μη ολοκλήρωση των 
ενταγμένων έργων έως 
31/12/2016.

Αναγνωριστικό Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T4447 Ποσοστό Πράξεων για τις οποίες 
η ΤΒ του ΕΠ χρηματοδότησε την 
ανάπτυξη/ επέκταση/ 
συμπλήρωση υποστηρικτικών 
εργαλείων

0,00 0,00

T4448 Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων 
Έργων που υποστηρίχθηκαν κατά 
την υλοποίηση

0,00 0,00
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Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις ίδιες 
επιχειρήσεις

Δείκτης Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
επιχειρήσεων από το 
ΕΠ μετά την αφαίρεση 
των πολλαπλών 
μορφών στήριξης
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Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

Άξονας 
προτερα
ιότητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women

01 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ 50.703.681,30

01 I K390 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των 
σιδηροδρομικών 
συστημάτων

αριθμός ΤΣ 2,00

01 O T4401 Συνολικό μήκος 
εκσυγχρονισμού 
σιδηροδρομικών 
γραμμών ΔΕΔ-Μ με 
συστήματα 
(σηματοδότησης, 
τηλεδιοίκησης, 
τηλεπικοινωνιών)

χλμ ΤΣ 0,00

02 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

02 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

02 O CO11a Σιδηροδρομικό 
δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέων 
σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ

km ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

03 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ 37.856.727,30

03 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

αριθμός ΤΣ 4,00

03 O CO13a Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος νέων 
οδών, εκ των οποίων: 
ΔΕΔ-Μ

km ΤΣ 0,00

04 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 20.224.199,55

04 O CO14a Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένω
ν ή αναβαθμισμένων 
οδών, εκ των οποίων: 
ΔΕΔ-Μ

km ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00

05 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00
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Άξονας 
προτερα
ιότητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women

05 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 7.517.687,15

05 O T4402 Συνολικό μήκος νέων 
ή/και 
αναβαθμισμένων 
τμημάτων λοιπού 
οδικού δικτύου

χλμ ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00

06 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ 6.842.280,20

06 I Κ392 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των 
συστημάτων 
ασφάλειας 
ναυσιπλοΐας, και της 
φύλαξης / 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης λιμενικής 
ζώνης

αριθμός ΤΣ 0,00

06 O T4404 Συστήματα βελτίωσης 
της ασφάλειας 
ναυσιπλοΐας, και της 
φύλαξης / 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης λιμενικής 
ζώνης

αριθμός 
συστημάτων

ΤΣ 0,00

07 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ 0,00

07 O T4405 Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ 
που αναβαθμίζονται

Αριθμός 
αερολιμένων

ΤΣ 0,00

07 O T4406 Συστήματα βελτίωσης 
της ασφάλειας 
αερομεταφορών

Αριθμός 
συστημάτων

ΤΣ 0,00

08 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

79.340.466,80

08 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

2,00

08 O CO15 Αστικές 
συγκοινωνίες: 
Συνολικό μήκος νέων 
ή βελτιωμένων 
γραμμών τραμ και 
μετρό

km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

09 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ 38.916.339,15

09 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

αριθμός ΤΣ 1,00

09 O CO15 Αστικές 
συγκοινωνίες: 

km ΤΣ 0,00
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Άξονας 
προτερα
ιότητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women

Συνολικό μήκος νέων 
ή βελτιωμένων 
γραμμών τραμ και 
μετρό

10 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

10 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00

10 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

10 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: 
Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/year ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

10 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: 
Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/year ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00

10 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: 
Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/year ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

10 O CO38 Αστική ανάπτυξη: 
Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων 
χώρων σε αστικές 
περιοχές

Square metres ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

11 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ 1.569.614,87

11 I K393 Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων για 
αντιπλημμυρικά έργα

Αριθμός 
υπογεγραμμένω
ν συμβάσεων

ΤΣ 7,00

11 O T4410 Επιφάνεια που 
καλύπτεται από 
Σχέδια ή Μέτρα 
Προστασίας

Τετραγωνικά 
χιλιόμετρα

ΤΣ 0,00

12 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

12 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00

12 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00
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Άξονας 
προτερα
ιότητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων 
Δράσης, 
Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται / 
εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων 
Δράσης, 
Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται / 
εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων 
Δράσης, 
Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται / 
εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

13 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00

13 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

13 O T4411 Αριθμός Σχεδίων 
Δράσης, 
Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται / 
εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00

13 O T4411 Αριθμός Σχεδίων 
Δράσης, 
Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται / 
εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

14 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ 124.845.086,12

14 I K394 Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων για έργα 
Στρατηγικών 
Σχεδίων, Σχεδίων 
δράσης,Συστημάτων, 
Εργαλείων, κλπ

Αριθμός 
υπογεγραμμένω
ν συμβάσεων

ΤΣ 4,00

14 I K395 Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων για έργα 
επεξεργασίας 
λυμάτων

Αριθμός 
υπογεγραμμένω
ν συμβάσεων

ΤΣ 56,00

14 O CO17 Στερεά απόβλητα: 
Πρόσθετη 
δυναμικότητα 
ανακύκλωσης 
αποβλήτων

Tonnes/year ΤΣ 0,00

14 O CO19 Επεξεργασία 
λυμάτων: Πρόσθετος 

Population ΤΣ 0,00
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Άξονας 
προτερα
ιότητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women

πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων

equivalent

Άξονας 
προτερ
αιότητα
ς

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations

01 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ

01 I K390 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των 
σιδηροδρομικών 
συστημάτων

αριθμός ΤΣ

01 O T440
1

Συνολικό μήκος 
εκσυγχρονισμού 
σιδηροδρομικών 
γραμμών ΔΕΔ-Μ με 
συστήματα 
(σηματοδότησης, 
τηλεδιοίκησης, 
τηλεπικοινωνιών)

χλμ ΤΣ

02 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

02 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των 
έργων

αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

02 O CO11
a

Σιδηροδρομικό 
δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέων 
σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ

km ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

03 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ

03 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των 
έργων

αριθμός ΤΣ

03 O CO13
a

Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
νέων οδών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ

km ΤΣ

04 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση

04 O CO14
a

Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένω

km ΕΤΠΑ Μετάβαση
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Άξονας 
προτερ
αιότητα
ς

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations

ν ή αναβαθμισμένων 
οδών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ

05 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

05 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση

05 O T440
2

Συνολικό μήκος 
νέων ή/και 
αναβαθμισμένων 
τμημάτων λοιπού 
οδικού δικτύου

χλμ ΕΤΠΑ Μετάβαση

06 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ

06 I Κ392 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των 
συστημάτων 
ασφάλειας 
ναυσιπλοΐας, και της 
φύλαξης / 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
λιμενικής ζώνης

αριθμός ΤΣ

06 O T440
4

Συστήματα 
βελτίωσης της 
ασφάλειας 
ναυσιπλοΐας, και της 
φύλαξης / 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
λιμενικής ζώνης

αριθμός 
συστημάτων

ΤΣ

07 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ

07 O T440
5

Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ 
που αναβαθμίζονται

Αριθμός 
αερολιμένων

ΤΣ

07 O T440
6

Συστήματα 
βελτίωσης της 
ασφάλειας 
αερομεταφορών

Αριθμός 
συστημάτων

ΤΣ

08 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

08 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των 
έργων

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

08 O CO15 Αστικές 
συγκοινωνίες: 
Συνολικό μήκος 
νέων ή βελτιωμένων 
γραμμών τραμ και 

km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες
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Άξονας 
προτερ
αιότητα
ς

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations

μετρό

09 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ

09 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των 
έργων

αριθμός ΤΣ

09 O CO15 Αστικές 
συγκοινωνίες: 
Συνολικό μήκος 
νέων ή βελτιωμένων 
γραμμών τραμ και 
μετρό

km ΤΣ

10 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

10 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση

10 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

10 O CO32 Ενεργειακή 
απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/year ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

10 O CO32 Ενεργειακή 
απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/year ΕΤΠΑ Μετάβαση

10 O CO32 Ενεργειακή 
απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/year ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

10 O CO38 Αστική ανάπτυξη: 
Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων 
χώρων σε αστικές 
περιοχές

Square metres ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

11 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ

11 I K393 Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων για 
αντιπλημμυρικά 

Αριθμός 
υπογεγραμμέν
ων 
συμβάσεων

ΤΣ
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Άξονας 
προτερ
αιότητα
ς

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations

έργα

11 O T441
0

Επιφάνεια που 
καλύπτεται από 
Σχέδια ή Μέτρα 
Προστασίας

Τετραγωνικά 
χιλιόμετρα

ΤΣ

12 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

12 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση

12 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

12 O T441
1

Αριθμός Σχεδίων 
Δράσης, 
Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται / 
εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

12 O T441
1

Αριθμός Σχεδίων 
Δράσης, 
Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται / 
εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

ΕΤΠΑ Μετάβαση

12 O T441
1

Αριθμός Σχεδίων 
Δράσης, 
Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται / 
εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

13 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση

13 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

13 O T441
1

Αριθμός Σχεδίων 
Δράσης, 
Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται / 
εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

ΕΤΠΑ Μετάβαση

13 O T441
1

Αριθμός Σχεδίων 
Δράσης, 
Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται / 
εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

14 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ

14 I K394 Αριθμός 
υπογεγραμμένων 

Αριθμός 
υπογεγραμμέν

ΤΣ
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Άξονας 
προτερ
αιότητα
ς

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations

συμβάσεων για έργα 
Στρατηγικών 
Σχεδίων, Σχεδίων 
δράσης,Συστημάτων, 
Εργαλείων, κλπ

ων 
συμβάσεων

14 I K395 Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων για έργα 
επεξεργασίας 
λυμάτων

Αριθμός 
υπογεγραμμέν
ων 
συμβάσεων

ΤΣ

14 O CO17 Στερεά απόβλητα: 
Πρόσθετη 
δυναμικότητα 
ανακύκλωσης 
αποβλήτων

Tonnes/year ΤΣ

14 O CO19 Επεξεργασία 
λυμάτων: Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη 
επεξεργασία 
λυμάτων

Population 
equivalent

ΤΣ

Άξονας 
προτερα
ιότητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women

01 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ 105.000.000,00 330.879.783,00

01 I K390 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των 
σιδηροδρομικών 
συστημάτων

αριθμός ΤΣ 5

01 O T4401 Συνολικό μήκος 
εκσυγχρονισμού 
σιδηροδρομικών 
γραμμών ΔΕΔ-Μ με 
συστήματα 
(σηματοδότησης, 
τηλεδιοίκησης, 
τηλεπικοινωνιών)

χλμ ΤΣ 649,00

02 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

69.000.000 216.250.000,00

02 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1

02 O CO11a Σιδηροδρομικό 
δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέων 
σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ

km ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0 32,00
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Άξονας 
προτερα
ιότητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women

03 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ 160.000.000,00 505.882.353,00

03 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

αριθμός ΤΣ 9

03 O CO13a Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος νέων 
οδών, εκ των οποίων: 
ΔΕΔ-Μ

km ΤΣ 0 206,30

04 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 40.000.000,00 125.000.000,00

04 O CO14a Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένω
ν ή αναβαθμισμένων 
οδών, εκ των οποίων: 
ΔΕΔ-Μ

km ΕΤΠΑ Μετάβαση 9 19,00

05 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

6.585.512,00 20.373.400,00

05 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 13.414.488,00 41.500.000,00

05 O T4402 Συνολικό μήκος νέων 
ή/και 
αναβαθμισμένων 
τμημάτων λοιπού 
οδικού δικτύου

χλμ ΕΤΠΑ Μετάβαση 23 50,00

06 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ 19.000.000,00 58.876.471,00

06 I Κ392 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των 
συστημάτων 
ασφάλειας 
ναυσιπλοΐας, και της 
φύλαξης / 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης λιμενικής 
ζώνης

αριθμός ΤΣ 1

06 O T4404 Συστήματα βελτίωσης 
της ασφάλειας 
ναυσιπλοΐας, και της 
φύλαξης / 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης λιμενικής 
ζώνης

αριθμός 
συστημάτων

ΤΣ 2,00

07 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ 27.000.000,00 85.294.118,00

07 O T4405 Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ 
που αναβαθμίζονται

Αριθμός 
αερολιμένων

ΤΣ 1 3,00
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Άξονας 
προτερα
ιότητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women

07 O T4406 Συστήματα βελτίωσης 
της ασφάλειας 
αερομεταφορών

Αριθμός 
συστημάτων

ΤΣ 5 12,00

08 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

220.000.000,00 838.196.982,00

08 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

2

08 O CO15 Αστικές 
συγκοινωνίες: 
Συνολικό μήκος νέων 
ή βελτιωμένων 
γραμμών τραμ και 
μετρό

km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0 14,40

09 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ 168.000.000,00 527.450.589,00

09 I Κ206 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

αριθμός ΤΣ 5

09 O CO15 Αστικές 
συγκοινωνίες: 
Συνολικό μήκος νέων 
ή βελτιωμένων 
γραμμών τραμ και 
μετρό

km ΤΣ 0 19,30

10 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

14.219.563 42.103.750,00

10 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 9.521.531,00 27.204.375,00

10 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

17.349.075,00 48.191.875,00

10 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: 
Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/year ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1.901.000 4.401.000,00

10 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: 
Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/year ΕΤΠΑ Μετάβαση 796.000 1.595.000,00

10 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: 
Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/year ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

10.255.000 43.073.000,00



EL 125  EL

Άξονας 
προτερα
ιότητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women

10 O CO38 Αστική ανάπτυξη: 
Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων 
χώρων σε αστικές 
περιοχές

Square metres ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

41.600,00 130.000,00

11 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ 40.423.655,00 115.496.158,00

11 I K393 Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων για 
αντιπλημμυρικά έργα

Αριθμός 
υπογεγραμμένω
ν συμβάσεων

ΤΣ 4

11 O T4410 Επιφάνεια που 
καλύπτεται από 
Σχέδια ή Μέτρα 
Προστασίας

Τετραγωνικά 
χιλιόμετρα

ΤΣ 68.442,92 131.621,00

12 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4.986.000,00 13.850.000,00

12 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 2.223.669,00 6.176.859,00

12 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

12.078.413,00 33.551.148,00

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων 
Δράσης, 
Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται / 
εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

22,00 54,00

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων 
Δράσης, 
Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται / 
εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

ΕΤΠΑ Μετάβαση 22,00 54,00

12 O T4411 Αριθμός Σχεδίων 
Δράσης, 
Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται / 
εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

22,00 54,00

13 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 979.407,00 2.798.306,00

13 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1.819.822,00 5.199.492,00

13 O T4411 Αριθμός Σχεδίων 
Δράσης, 
Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται / 
εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

ΕΤΠΑ Μετάβαση 4,00 10,00
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13 O T4411 Αριθμός Σχεδίων 
Δράσης, 
Συστημάτων, 
Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται / 
εφαρμόζονται

Πλήθος 
Συστημάτων, 
Εργαλείων

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4,00 10,00

14 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Ευρώ ΤΣ 716.444.607,00 2.046.984.591,00

14 I K394 Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων για έργα 
Στρατηγικών 
Σχεδίων, Σχεδίων 
δράσης,Συστημάτων, 
Εργαλείων, κλπ

Αριθμός 
υπογεγραμμένω
ν συμβάσεων

ΤΣ 22

14 I K395 Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων για έργα 
επεξεργασίας 
λυμάτων

Αριθμός 
υπογεγραμμένω
ν συμβάσεων

ΤΣ 39

14 O CO17 Στερεά απόβλητα: 
Πρόσθετη 
δυναμικότητα 
ανακύκλωσης 
αποβλήτων

Tonnes/year ΤΣ 357.500 650.000,00

14 O CO19 Επεξεργασία 
λυμάτων: Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων

Population 
equivalent

ΤΣ 363.550,00 661.000,00
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3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

[όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση 
δημοσιονομικών δεδομένων)].

Άξονας 
προτεραιό
τητας

Ταμεί
ο

Κατηγορία 
περιφέρειας

Βάση 
υπολογισμο
ύ

Συνολική 
χρηματοδότηση

Ποσοστό 
συγχρηματοδότηση
ς

Συνολικό επιλέξιμο 
κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη

Ποσοστό των 
συνολικών 

πιστώσεων που 
καλύπτεται με 

επιλεγείσες πράξεις

Δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των 
πράξεων που 
επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στη 
διαχειριστική αρχή

Ποσοστό των 
συνολικών 
πιστώσεων που 
καλύπτεται από τις 
επιλέξιμες δαπάνες 
που δηλώθηκαν 
από τους 
δικαιούχους

Αριθμός 
επιλεγμένων 
πράξεων

01 ΤΣ Δημόσια 330.879.783,00 85,00 102.571.081,52 31,00% 102.571.081,52 51.446.534,27 15,55% 3

02 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 216.250.000,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

03 ΤΣ Δημόσια 505.882.353,00 85,00 87.494.729,61 17,30% 87.494.729,61 38.682.296,93 7,65% 4

04 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 125.000.000,00 80,00 71.093.995,32 56,88% 71.093.995,32 20.824.562,88 16,66% 2

05 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 20.373.400,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

05 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 41.500.000,00 80,00 44.590.648,65 107,45% 44.590.648,65 7.913.354,89 19,07% 1

06 ΤΣ Δημόσια 58.876.471,00 85,00 18.282.988,68 31,05% 18.282.988,68 6.842.280,20 11,62% 1

07 ΤΣ Δημόσια 85.294.118,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

08 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 838.196.982,00 80,00 899.111.902,03 107,27% 899.111.902,03 79.340.466,80 9,47% 2

09 ΤΣ Δημόσια 527.450.589,00 85,00 298.701.936,88 56,63% 298.701.936,88 38.916.339,15 7,38% 2

10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 42.103.750,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

10 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 27.204.375,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 48.191.875,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0



EL 128  EL

11 ΤΣ Δημόσια 115.496.158,00 85,00 4.381.237,15 3,79% 4.381.237,15 1.639.626,09 1,42% 1

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 13.850.000,00 80,00 9.865.447,27 71,23% 9.865.447,27 0,00 0,00% 3

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 6.176.859,00 80,00 6.444.394,36 104,33% 6.444.394,36 0,00 0,00% 3

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 33.551.148,00 80,00 1.035.778,90 3,09% 1.035.778,90 0,00 0,00% 3

13 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 2.798.306,00 50,00 1.591.276,62 56,87% 1.591.276,62 0,00 0,00% 2

13 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 5.199.492,00 50,00 2.248.682,06 43,25% 2.248.682,06 0,00 0,00% 2

14 ΤΣ Δημόσια 2.046.984.591,00 85,00 497.643.027,66 24,31% 497.643.027,66 129.300.773,88 6,32% 60

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 16.088.595,00 80,00 1.372.458,88 8,53% 1.372.458,88 46.049,52 0,29% 5

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 6.219.340,00 80,00 655.053,06 10,53% 655.053,06 36.681,14 0,59% 5

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 4.268.259,00 80,00 541.285,06 12,68% 541.285,06 36.093,26 0,85% 5

16 ΤΣ Δημόσια 68.828.702,00 85,00 7.715.235,89 11,21% 7.715.235,89 42.229,44 0,06% 13

Σύνολο ΕΤΠ
Α

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

930.612.727,00 80,00 910.349.808,18 97,82% 910.349.808,18 79.386.516,32 8,53% 10

Σύνολο ΕΤΠ
Α

Μετάβαση 208.898.880,00 79,60 124.375.368,01 59,54% 124.375.368,01 28.774.598,91 13,77% 13

Σύνολο ΕΤΠ
Α

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

307.460.774,00 79,49 3.825.746,02 1,24% 3.825.746,02 36.093,26 0,01% 10

Σύνολο ΤΣ 3.739.692.765,00 85,00 1.016.790.237,39 27,19% 1.016.790.237,39 266.870.079,96 7,14% 84

Γενικό 
σύνολο

5.186.665.146,00 83,56 2.055.341.159,60 39,63% 2.055.341.159,60 375.067.288,45 7,23% 117
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Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 
112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]

Άξονας 
προτεραιότητας

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότηση

ς

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής 
διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός 

στόχος ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
διαχειριστική 

αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων

01 ΤΣ  

01 ΤΣ 024 01 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL12 9.779.100,00 9.779.100,00 1.036.928,29 1

01 ΤΣ 024 01 07 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL12 22.374.241,52 22.374.241,52 9.335.380,95 1

01 ΤΣ 024 01 07 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL14 6.792.180,46 6.792.180,46 3.276.578,95 1

01 ΤΣ 024 01 07 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL23 52.837.978,81 52.837.978,81 32.967.269,55 1

01 ΤΣ 024 01 07 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL24 7.591.260,51 7.591.260,51 3.188.353,95 1

01 ΤΣ 024 01 07 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL30 3.196.320,22 3.196.320,22 1.642.022,58 1

02 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 

03 ΤΣ  

03 ΤΣ 029 01 03 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

08 EL13 31.909.694,43 31.909.694,43 22.124.303,17 1

03 ΤΣ 034 01 02 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

08 EL12 19.660.887,84 19.660.887,84 2.902.079,24 1

03 ΤΣ 034 01 03 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

08 EL11 14.640.000,00 14.640.000,00 0,00 1

03 ΤΣ 034 01 03 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

08 EL24 21.284.147,34 21.284.147,34 13.655.914,52 1

04 ΕΤΠΑ Μετάβαση  

04 ΕΤΠΑ Μετάβαση 033 01 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

08 EL43 4.581.614,60 4.581.614,60 0,00 1

04 ΕΤΠΑ Μετάβαση 033 01 03 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

08 EL43 66.512.380,72 66.512.380,72 20.824.562,88 1

05 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 

05 ΕΤΠΑ Μετάβαση  

05 ΕΤΠΑ Μετάβαση 034 01 03 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

08 EL41 44.590.648,65 44.590.648,65 7.913.354,89 1



EL 130  EL

Άξονας 
προτεραιότητας

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότηση

ς

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής 
διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός 

στόχος ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
διαχειριστική 

αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων

06 ΤΣ  

06 ΤΣ 039 01 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

08 EL23 18.282.988,68 18.282.988,68 6.842.280,20 1

07 ΤΣ  

08 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 

08 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

043 01 01 07 04 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

08 EL12 899.111.902,03 899.111.902,03 79.340.466,80 2

09 ΤΣ  

09 ΤΣ 043 01 01 07 04 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

08 EL30 298.701.936,88 298.701.936,88 38.916.339,15 2

10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 

10 ΕΤΠΑ Μετάβαση  

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 

11 ΤΣ  

11 ΤΣ 087 01 07 07 05 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL11 545.025,90 545.025,90 427.988,99 1

11 ΤΣ 087 01 07 07 05 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL12 860.913,10 860.913,10 431.279,51 1

11 ΤΣ 087 01 07 07 05 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL13 224.757,47 224.757,47 118.237,35 1

11 ΤΣ 087 01 07 07 05 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL14 422.351,26 422.351,26 86.920,18 1

11 ΤΣ 087 01 07 07 05 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL21 262.874,23 262.874,23 53.672,04 1

11 ΤΣ 087 01 07 07 05 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL22 84.557,88 84.557,88 24.629,06 1

11 ΤΣ 087 01 07 07 05 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL23 385.548,87 385.548,87 107.427,14 1

11 ΤΣ 087 01 07 07 05 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL24 232.205,57 232.205,57 42.109,64 1

11 ΤΣ 087 01 07 07 05 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL25 516.985,98 516.985,98 166.881,63 1

11 ΤΣ 087 01 07 07 05 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL30 403.950,07 403.950,07 68.042,51 1



EL 131  EL

Άξονας 
προτεραιότητας

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότηση

ς

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής 
διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός 

στόχος ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
διαχειριστική 

αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων

11 ΤΣ 087 01 07 07 05 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL41 85.434,12 85.434,12 13.536,18 1

11 ΤΣ 087 01 07 07 05 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL42 119.607,77 119.607,77 19.116,88 1

11 ΤΣ 087 01 07 07 05 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL43 237.024,93 237.024,93 79.784,98 1

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL11 469.858,82 469.858,82 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL12 741.772,68 741.772,68 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL14 363.940,90 363.940,90 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL21 226.421,25 226.421,25 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL23 332.339,16 332.339,16 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

085 01 05 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL11 6.457,66 6.457,66 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

085 01 05 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL12 4.967,43 4.967,43 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

085 01 05 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL14 4.967,43 4.967,43 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

085 01 05 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL21 5.960,91 5.960,91 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

085 01 05 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL23 5.960,91 5.960,91 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

085 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL11 1.614.525,35 1.614.525,35 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

085 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL12 2.260.263,61 2.260.263,61 0,00 1



EL 132  EL

Άξονας 
προτεραιότητας

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότηση

ς

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής 
διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός 

στόχος ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
διαχειριστική 

αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

085 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL14 1.634.610,50 1.634.610,50 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

085 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL21 1.438.500,37 1.438.500,37 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

085 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL23 754.900,29 754.900,29 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση  

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL13 193.777,69 193.777,69 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL22 72.927,09 72.927,09 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL25 445.549,79 445.549,79 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL41 73.621,63 73.621,63 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL43 204.195,85 204.195,85 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 05 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL13 4.967,43 4.967,43 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 05 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL22 1.490,23 1.490,23 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 05 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL25 5.960,91 5.960,91 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 05 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL41 2.483,71 2.483,71 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 05 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL43 3.477,20 3.477,20 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL13 685.521,51 685.521,51 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL22 818.335,08 818.335,08 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL25 1.643.346,78 1.643.346,78 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL41 788.850,14 788.850,14 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL43 1.499.889,32 1.499.889,32 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 



EL 133  EL

Άξονας 
προτεραιότητας

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότηση

ς

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής 
διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός 

στόχος ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
διαχειριστική 

αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL30 348.313,67 348.313,67 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

085 01 05 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL30 2.980,46 2.980,46 0,00 1

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

085 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL30 684.484,77 684.484,77 0,00 1

13 ΕΤΠΑ Μετάβαση  

13 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL24 200.116,49 200.116,49 0,00 1

13 ΕΤΠΑ Μετάβαση 085 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL24 1.391.160,13 1.391.160,13 0,00 1

13 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 

13 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL42 103.090,31 103.090,31 0,00 1

13 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

085 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL42 2.145.591,75 2.145.591,75 0,00 1

14 ΤΣ  

14 ΤΣ 017 01 05 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL24 274.601,96 274.601,96 40.623,51 1

14 ΤΣ 017 01 05 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL30 406.619,20 406.619,20 0,00 1

14 ΤΣ 018 01 05 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL12 15.656.512,55 15.656.512,55 0,00 1

14 ΤΣ 018 01 05 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL21 20.734.171,77 20.734.171,77 0,00 1

14 ΤΣ 018 01 05 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL24 7.754.695,23 7.754.695,23 1.147.198,50 1

14 ΤΣ 018 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL12 7.872.419,96 7.872.419,96 1.400.036,28 2

14 ΤΣ 020 01 02 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL14 20.597.529,92 20.597.529,92 5.330.856,61 2

14 ΤΣ 020 01 02 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL22 12.645.741,70 12.645.741,70 433.378,16 2

14 ΤΣ 020 01 02 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL24 5.686.324,95 5.686.324,95 4.454.519,38 2



EL 134  EL

Άξονας 
προτεραιότητας

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότηση

ς

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής 
διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός 

στόχος ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
διαχειριστική 

αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων

14 ΤΣ 020 01 02 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL42 10.153.525,34 10.153.525,34 0,00 1

14 ΤΣ 020 01 02 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL43 46.521.304,15 46.521.304,15 20.273.205,71 2

14 ΤΣ 020 01 03 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL24 695.000,00 695.000,00 0,00 1

14 ΤΣ 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL11 744.000,00 744.000,00 0,00 1

14 ΤΣ 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL12 868.000,00 868.000,00 0,00 1

14 ΤΣ 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL13 992.000,00 992.000,00 0,00 1

14 ΤΣ 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL14 372.000,00 372.000,00 0,00 1

14 ΤΣ 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL21 496.000,00 496.000,00 0,00 1

14 ΤΣ 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL23 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 1

14 ΤΣ 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL24 751.953,36 751.953,36 0,00 2

14 ΤΣ 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL25 372.000,00 372.000,00 0,00 1

14 ΤΣ 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL30 124.000,00 124.000,00 0,00 1

14 ΤΣ 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL42 611.987,12 611.987,12 0,00 1

14 ΤΣ 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL43 372.000,00 372.000,00 0,00 1

14 ΤΣ 022 01 02 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL11 7.038.945,14 7.038.945,14 1.317.922,18 2

14 ΤΣ 022 01 02 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL12 46.814.849,10 46.814.849,10 17.596.432,37 5

14 ΤΣ 022 01 02 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL14 28.012.371,37 28.012.371,37 3.742.286,47 4

14 ΤΣ 022 01 02 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL21 3.739.587,15 3.739.587,15 1.184.470,85 3

14 ΤΣ 022 01 02 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL23 20.961.306,06 20.961.306,06 17.450.987,50 2

14 ΤΣ 022 01 02 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL24 22.217.222,58 22.217.222,58 2.572.751,07 5

14 ΤΣ 022 01 02 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL25 8.197.439,26 8.197.439,26 2.344.969,52 2
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Άξονας 
προτεραιότητας

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότηση

ς

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής 
διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός 

στόχος ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
διαχειριστική 

αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων

14 ΤΣ 022 01 02 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL30 35.358.717,04 35.358.717,04 2.624.162,82 2

14 ΤΣ 022 01 02 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL42 23.869.556,00 23.869.556,00 13.601.823,39 4

14 ΤΣ 022 01 02 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL43 10.062.790,78 10.062.790,78 6.703.985,61 3

14 ΤΣ 022 01 02 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL30 76.599.375,04 76.599.375,04 14.358.354,95 3

14 ΤΣ 022 01 03 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL24 7.907.457,51 7.907.457,51 1.011.983,12 2

14 ΤΣ 022 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL12 43.391.029,43 43.391.029,43 7.778.613,37 4

14 ΤΣ 089 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL13 7.405.993,99 7.405.993,99 3.932.212,51 1

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL11 224.936,00 224.936,00 0,00 3

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL12 381.627,25 381.627,25 30.701,21 4

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL14 211.843,63 211.843,63 15.348,31 4

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL21 130.250,00 130.250,00 0,00 3

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL23 168.890,00 168.890,00 0,00 3

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL11 44.912,00 44.912,00 0,00 1

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL12 92.568,00 92.568,00 0,00 1

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL14 48.384,00 48.384,00 0,00 1

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL21 27.328,00 27.328,00 0,00 1

15 ΕΤΠΑ Λιγότερο 122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 12 EL23 41.720,00 41.720,00 0,00 1
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Άξονας 
προτεραιότητας

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότηση

ς

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής 
διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός 

στόχος ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
διαχειριστική 

αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

08, 08, 08, 08 

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση  

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL13 76.430,00 76.430,00 0,00 3

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL22 35.246,00 35.246,00 0,00 3

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL24 131.839,44 131.839,44 22.008,68 4

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL25 184.095,81 184.095,81 7.336,23 4

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL41 35.384,00 35.384,00 0,00 3

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL43 95.905,81 95.905,81 7.336,23 4

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL13 13.888,00 13.888,00 0,00 1

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL22 6.104,00 6.104,00 0,00 1

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL24 24.416,00 24.416,00 0,00 1

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL25 24.920,00 24.920,00 0,00 1

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL41 7.280,00 7.280,00 0,00 1

15 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL43 19.544,00 19.544,00 0,00 1

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL30 148.000,00 148.000,00 0,00 1

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL30 148.527,06 148.527,06 36.093,26 3

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL42 35.822,00 35.822,00 0,00 2

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL30 140.336,00 140.336,00 0,00 1

15 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 12 EL42 68.600,00 68.600,00 0,00 1
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Άξονας 
προτεραιότητας

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότηση

ς

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής 
διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός 

στόχος ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
διαχειριστική 

αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων

περιφέρειες 08, 08, 08, 08 

16 ΤΣ  

16 ΤΣ 121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL30 1.617.512,50 1.617.512,50 0,00 4

16 ΤΣ 121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

19 EL30 144.900,00 144.900,00 0,00 1

16 ΤΣ 121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL30 440.000,00 440.000,00 33.783,55 1

16 ΤΣ 121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL30 1.170.700,00 1.170.700,00 0,00 4

16 ΤΣ 122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL24 2.424.987,89 2.424.987,89 0,00 1

16 ΤΣ 122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

12 EL30 419.737,50 419.737,50 0,00 1

16 ΤΣ 122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL30 110.000,00 110.000,00 8.445,89 1

16 ΤΣ 122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL30 737.400,00 737.400,00 0,00 2

16 ΤΣ 123 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

13 EL30 649.998,00 649.998,00 0,00 3
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Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης

1 2 3 4 5 6

Χρήση διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης

Άξονας 
προτεραιότ
ητας

Ποσό της στήριξης 
της ΕΕ που 
προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθεί στο 
πλαίσιο της 
διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης 
βάσει επιλεγμένων 
πράξεων (σε ευρώ)

Μερίδιο της 
συνολικής 
χρηματοδότησης της 
ΕΕ για τον άξονα 
προτεραιότητας (%) 
(3/συνολική 
χρηματοδότηση για 
τον άξονα 
προτεραιότητας*100)

Επιλέξιμη δαπάνη που 
χρησιμοποιείται στο 
πλαίσιο της 
διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης που 
δηλώνεται από τον 
δικαιούχο στη 
διαχειριστική αρχή 
(σε ευρώ)

Μερίδιο της 
συνολικής 
χρηματοδότησης για 
τον άξονα 
προτεραιότητας (%) 
(5/συνολική 
χρηματοδότηση για 
τον άξονα 
προτεραιότητας*100)

Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 
που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 
από το ΕΤΠΑ

02 0,00 0,00

Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 
που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 
από το ΕΤΠΑ

04 0,00 0,00

Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 
που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 
από το ΕΤΠΑ

05 0,00 0,00

Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 
που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 
από το ΕΤΠΑ

08 0,00 0,00

Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 
που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 
από το ΕΤΠΑ

10 0,00 0,00



EL 139  EL

Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 
που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 
από το ΕΤΠΑ

12 0,00 0,00

Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 
που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 
από το ΕΤΠΑ

13 0,00 0,00

Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 
που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 
από το ΕΤΠΑ

15 0,00 0,00
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Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»)

1 2 3 4 5

Άξονας 
προτεραιότητας

Ποσό της στήριξης που 
προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθεί για πράξεις οι 
οποίες υλοποιούνται εκτός της 
περιοχής του προγράμματος 
βάσει επιλεγμένων πράξεων 
(σε ευρώ)

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης για τον 
άξονα προτεραιότητας (%) 
(3/συνολική χρηματοδότηση 
για τον άξονα 
προτεραιότητας*100)

Επιλέξιμη δαπάνη που 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
πράξεων οι οποίες 
υλοποιούνται εκτός της 
περιοχής του προγράμματος 
που δηλώνεται από τον 
δικαιούχο στη διαχειριστική 
αρχή (σε ευρώ)

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης για τον 
άξονα προτεραιότητας (%) 
(5/συνολική χρηματοδότηση 
για τον άξονα 
προτεραιότητας*100)

01 0,00 0,00

02 0,00 0,00

03 0,00 0,00

04 0,00 0,00

05 0,00 0,00

06 0,00 0,00

07 0,00 0,00

08 0,00 0,00

09 0,00 0,00

10 0,00 0,00

11 0,00 0,00

12 0,00 0,00

13 0,00 0,00

14 0,00 0,00

15 0,00 0,00
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16 0,00 0,00
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Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ)

Το ποσό των δαπανών που 
προβλέπεται να 

πραγματοποιηθούν εκτός της 
Ένωσης στο πλαίσιο των 

θεματικών στόχων 8 και 10 βάσει 
επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης (ενωσιακή και 

εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα 
του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο 

από το ΕΚΤ μέρος ενός 
πολυταμειακού προγράμματος(%) 

[1/συνολική χρηματοδότηση 
(ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) 

στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο 
χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ 

μέρος ενός πολυταμειακού 
προγράμματος*100]

Επιλέξιμη δαπάνη που 
πραγματοποιείται εκτός της Ένωσης 

και δηλώνεται από τον δικαιούχο 
στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης (ενωσιακή και 

εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα 
του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο 

από το ΕΚΤ μέρος ενός 
πολυταμειακού προγράμματος(%) 

[3/συνολική χρηματοδότηση 
(ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) 

στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο 
χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ 

μέρος ενός πολυταμειακού 
προγράμματος*100]
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4.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που κατέστησαν διαθέσιμα 
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, με αναφορά της ονομασίας και της περιόδου 
αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 2ης 
συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις  24/10/2016.

Οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη 
χρονική αλληλουχία ώστε να υπάρχει συσχέτιση τόσο με την πρόοδο υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος όσο και με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό 1303/2013 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων 
για τα ΕΔΕΤ.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο εννιά (9) αξιολογήσεων 
προς υλοποίηση κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κατά την περίοδο αναφοράς εκδόθηκε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο 
«Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας” 
(ΕΠ-ΕΠ) για την επικαιροποίηση του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
“Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) – 
Τομέας Μεταφορών”». Πρόκειται για μία από τις αξιολογήσεις που περιλαμβάνοται 
στο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Η σύμβαση υπεγράφη τον Σεπτέμβριο 2016 (28/09/2016) με ορίζοντα ολοκλήρωσης 
εντός του Α’ εξαμήνου του 2017 .

Βασικό αντικέιμενο της σύμβασης ήταν:

 Η Αξιολογήση της καταλληλότητας, τη βιωσιμότητας και των επιπτώσεις των 
παρεμβάσεων που συμπεριλήφθησαν στο ΕΠ-ΕΠ, με βάση την εμφανιζόμενη 
δυναμική ολοκλήρωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνονταν στο σχέδιο εξυγίανση 
του Προγράμματος,

 Ο εντοπισμός των προβλημάτων και η αξιολογήση τυχόν ασυνεχειών που 
προκύπτουν στη στοχοθεσία του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ από την προσθήκη των νέων 
έργων phasing και

 Η ανάδειξη τυχόν ασυνεπειών που προκαλούνται στην κατανομή των πόρων του 
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ λόγω της προσθήκης των νέων έργων.

Στα συμπεράσματα της αξιολόγησης η οποία υπεβλήθη εντός του 2017, 
περιλαμβάνονται:

Ι. Η ανάγκη συγχρηματοδότησης τεσσάρων (νέων) phasing έργων με πόρους του ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που θα τροφοδοτήσουν:
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 τους δείκτες εκροής CO13a, CO11a, T4403 του Προγράμματος, οι οποίοι 
κρίνονται ως κατάλληλοι για την παρακολούθηση αντίστοιχων δράσεων και 
εκφράζουν τα σημαντικότερα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος 
για τα αντίστοιχα υποσυστήματα μεταφορών.

 θα συμβάλουν στους δείκτες αποτελέσματος Τ4420, Τ4421, Τ4422 και Τ4424 
του Προγράμματος, οι οποίοι κρίνονται ως ικανοποιητικοί για την αποτύπωση 
του αποτελέσματος από την υλοποίηση των αντίστοιχων κατηγοριών δράσεων.

ΙΙ. Θα πρέπει να καθορισθεί με ποιο τρόπο θα καλυφθεί χρηματοδοτικά η προσθήκη 
των (νέων) έργων phasing στους τρεις Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
(είτε με πρόσθετους εθνικούς πόρους υπερδέσμευσης, είτε με πρόσθετους πόρους από 
τα ΕΔΕΤ της περιόδου 2014-2020).
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6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται

1. Αιρεσιμότητες – Αυτοδεσμεύσεις

Καθυστερήσεις λόγω σταδιακής εκπλήρωσης των προβλεπόμενων στα σχέδια δράσης 
για τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες. Πρόκειται για αιρεσιμότητες που αφορούν στη 
διαμόρφωση του πλαισίου πολιτικής για την αξιοποίηση των πόρων τριών (3) 
επενδυτικών προτεραιοτήτων (ΕΠ.) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (αφορούν σε δράσεις 
ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, διαχείρισης στερεών αποβλήτων και 
διαχείρισης υδατικών πόρων).

Μέτρα: Αξιοποιήθηκε, κατά περίπτωση, η δυνατότητα εξειδίκευσης και έκδοσης 
προσκλήσεων υπό όρους, για δράσεις που εμπίπτουν σε μη εκπληρωμένες 
αιρεσιμότητες, με στόχους (α) την ένταξη των phasing έργων και (β) την επίσπευση 
ωρίμανσης των νέων έργων. Υπήρξε συστηματική συνεργασία με δυνητικούς 
δικαιούχους για την πλήρη προετοιμασία υποβολής προτάσεων και ένταξή τους, υπό 
τους περιορισμούς των  αιρεσιμοτήτων.

 

2. Αλλαγές στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων και έγκρισεις των 
Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ)

Καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση του περιεχομένου και της έγκρισης των ΠΕΣΔΑ, 
με αποτέλεσμα αντίστοιχες καθυστερήσεις στην έκδοση προσκλήσεων για σημαντικό 
μέρος των σχετικών διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος, καθώς και στην ένταξη των 
πράξεων.

Μέτρα: Πιλοτική έκδοση πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με στόχο την 
ενεργοποίηση των δικαιούχων, καθώς και των εμπλεκόμενων στην οριστικοποίηση των 
ΠΕΣΔΑ φορέων. Συνεργασία της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με δικαιούχους επί των 
υποβληθεισών προτάσεων με στόχο την ένταξή τους εντός του 2017.

 

3. Προετοιμασία φακέλων Κρατικής Ενίσχυσης

Αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την πιθανή αναγκαιότητα κοινοποίησης 
φακέλων Κρατικής Ενίσχυσης στην DG COMP.

Μέτρα: Συνεχής συνεργασία με  DG COMP. Αξιοποίηση πόρων Τεχνικής Βοήθειας 
για την υποστήριξη της ΕΥΔ και των δυνητικών Δικαιούχων.
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4. Ωριμότητα Παρεμβάσεων

Αναγκαιότητα πλήρους ωρίμανσης μέρους των προς ένταξη παρεμβάσεων σε 
συγκεκριμένους Άξονες Προτεραιότητας.

Μέτρα: Αξιοποίηση πόρων Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη των δυνητικών 
Δικαιούχων.

 

5.Υποστήριξη Δικαιούχων για την εφαρμογή των διαδικασιών των ΕΠ του ΕΣΠΑ 
2014-2020

Αναγκαιότητα υποστήριξης δικαιούχων έναντι των νέων απαιτήσεων που προκύπτουν 
από τις διαδικασίες του ΣΔΕ και του ΟΠΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μέτρα: Εκπαίδευση, ενημέρωση δικαιούχων. Συνεργασία με ΕΥΔ. Διάθεση πόρων 
Τεχνικής βοήθειας (έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις).

 

6. Αλλαγή στη Νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων

Αλλαγή στη Νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων. Καθυστερήσεις στην 
επικαιροποίηση προτύπων τευχών δημοπράτησης καθώς και στην προσαρμογή του 
ΣΔΕ.

Μέτρα : Εκπαίδευση, ενημέρωση, συνεργασία ΕΥΔ και Εθνικών Αρχών.

 

7. Οριστικοποίηση της Α΄φάσης των phasing έργων στο πλαίσιο των διαδικασιών 
«κλεισίματος» των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013

Καθυστερήσεις σε εντάξεις της Β’ Φάσης των phasing έργων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 
λόγω αναγκαιότητας οριστικοποίησης της Α’ Φάσης (φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου) των έργων, στο πλαίσιο των διαδικασιών «κλεισίματος» των Ε.Π. του 
ΕΣΠΑ 2007-2013.

Μέτρα: Στοχευμένη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΥΔ/ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, καθώς και χρήση πόρων Τεχνικής Βοήθειας (Σύμβουλοι υποστήριξης 
της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την οριστικοποίηση του επιμερισμού του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου των έργων Phasing.
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β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που 
έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση.

Με βάση την καταγραφή που αποτυπώνεται συνοπτικά ανωτέρω στο Κεφάλαιο 3, 
καθώς και πιο αναλυτικά στα Κεφάλαια 10 και 11.1 που ακολουθούν, δεν προκύπτουν 
σημαντικές αποκλίσεις, οι οποίες επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος. με εξαίρεση τους στόχους που έχουν τεθεί:

στον ΑΠ1, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7ii (έργα πολυτροπικών συνδέσεων) 
σιδηροδρομικές συνδέσεις με λιμάνια και ΒΙΠΕ,

στον ΑΠ2, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7c (έργα πολυτροπικών συνδέσεων) - 
Μεγάλο Έργο «Επέκτασης προαστιακού σιδηροδρόμου Κορωπί – Λαύριο,

στον ΑΠ5, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7b (έργα συνδέσεων κόμβων με το 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ) για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες,

στον ΑΠ7, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7ii (έργα υποδομών και συστημάτων 
αερολιμένων δικτύου ΔΕΔ-Μ),

στον ΑΠ10, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 4e (μείωση εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε αστικές περιοχές),

στον ΑΠ11, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 5i (προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή) - Μεγάλο Έργο «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς»,

στον ΑΠ14, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 6iii (βιοποικιλότητα).

 

Όλα τα ανωτέρω θα αποτελέσουν αντικείμενο της Αξιολόγησης του Προγράμματος 
εντός του 2017, τα ευρήματα της οποίας θα ληφθούν υπόψη για την Αναθεώρηση του.
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7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τους 
πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής 
έκθεσης υλοποίησης.

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά > Έγγραφα στην 
εφαρμογή SFC2014
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8. EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜEΣΩΝ
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9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2016, ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΈΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΠΡΟΌΔΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων
Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 

μέτρα
Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 

ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

1.
Δευτερο

γενής 
νομοθεσία 
ανάθεσης 
ΔΣ έργων, 
προμηθειώ
ν, 
υπηρεσιών 
(αρ.172 
ν.4281/201
4)– Βλ. 
ΣΔ(G4)

1 Μαϊ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ 
Υπουργείο. 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας
Υπουργείο 
Υποδομών, 
Μεταφορών και 
Δικτύων,

Αριθ. Ναι O ν.4281/2014 καταργήθηκε και 
αντικαταστάθηκε με τον ν.4412/16 και τον 
ν.4413/16 -το νέο νομοθετικό πλαίσιο ψηφίστηκε 
στις 08.08.2016- οπότε δεν προκύπτει πλέον 
ανάγκη έκδοσης των προβλεπομένων στο άρθρο 
172 του ν.4281/14.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

10. Λήψη 
μέτρων 
εφαρμογής 
του νέου 
συστήματο
ς 
προδικαστι
κής 
προστασία
ς (Ν. 
4281/14) -  
Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016 ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η λειτουργία της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
βάσει οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε με την 
Ε.Ε.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

2.
Ενσωμάτ

ωση των 
νέων 
ευρωπαϊκώ
ν οδηγιών 
για τις 

18 Απρ 
2016

ΕΑΑΔΗΣΥ 
Υπουργείο. 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας
Υπουργείο 

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 
08.08.2016 ψηφίστηκε το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο (ν.4412/16 και ν.4413/16) για τις 
δημόσιες συμβάσεις το οποίο ενσωματώνει τις 
νέες ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις: 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ..
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

Δημόσιες 
Συμβάσεις 
-  Βλ. 
ΣΔ(G4)

Υποδομών, 
Μεταφορών και 
Δικτύων

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

3.
Υποβολ

ή στην ΕΕ 
λίστας 
κατευθυντ
ήριων 
οδηγιών/ 
ερμηνευτικ
ών 
εγκυκλίων: 
Μέρος Α 
& Β-  Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Ιαν 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ Ναι Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 
30.01.2015 στάλθηκε με email στις υπηρεσίες 
της ΕΕ ο προγραμματισμός έκδοσης 
κατευθυντήριων οδηγιών: 6 κατευθυντήριες 
οδηγίες για το έτος 2015 (λίστα 2015) και 5 
κατευθυντήριες οδηγίες για το έτος 2016 (λίστα 
2016).

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

4.Έκδοση 
κατευθυντ
ήριων 
οδηγιών/ 
ερμηνευτικ
ών 
εγκυκλίων: 
Μέρος  Α -  
Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ 
εξέδωσε τις προβλεπόμενες 6 κατευθυντήριες 
οδηγίες (Κ.Ο.) στην ιστοσελίδα της.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

5.Έκδοση 
κατευθυντ
ήριων 
οδηγιών/ 
ερμηνευτικ
ών 
εγκυκλίων: 
Μέρος  Β -  
Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016 ΕΑΑΔΗΣΥ Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ 
εξέδωσε τις προβλεπόμενες 5 κατευθυντήριες 
οδηγίες (Κ.Ο.) στην ιστοσελίδα της.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

6.
Προσδιο

ρισμός 
τευχών 
δημοπράτη

31 Ιαν 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ Ναι Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 
30.01.2015 στάλθηκε με email στις υπηρεσίες 
της ΕΕ ο προγραμματισμός έκδοσης πρότυπων 
τευχών: 4 πρότυπα τεύχη για το έτος 2015 (λίστα 
2015) και 3 πρότυπα τεύχη ια το έτος 2016 
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΕΔΕΤ. σης που θα 
τυποποιηθ
ούν: 
Μέρος Α 
& Β -  Βλ. 
ΣΔ(G4)

(λίστα 2016).

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

7.Έκδοση 
τυποποιημ
ένων 
τευχών 
δημοπράτη
σης: 
Mέρος Α -  
Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ Αριθ. Ναι Έκδοση από την ΕΑΑΔΗΣΥ των 
προβλεπομένων 4 πρότυπων τευχών της λίστας 
του 2015.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

8.Έκδοση 
τυποποιημ
ένων 
τευχών 
δημοπράτη
σης: 
Mέρος Β -  
Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016 ΕΑΑΔΗΣΥ Αριθ. Ναι Έκδοση από την ΕΑΑΔΗΣΥ των 
προβλεπομένων 3 πρότυπων τευχών της λίστας 
του 2016.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

9.
Υποβολ

ή στην ΕΕ 
σχεδίου 
εφαρμογής 
του νέου 
συστήματο
ς 
προδικαστι
κής 
προστασία
ς -  Βλ. 
ΣΔ(G4)

1 Μαϊ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η λειτουργία της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
βάσει οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε με την 
Ε.Ε.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς 
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.

1.
Ολοκλήρ

ωση 
δράσεων 
παρ. 

31 Δεκ 2015 Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:
• Η ύπαρξη ενός σημείου δημοσίευσης (one 
single e-notification portal/ ένα ΚΗΜΔΗΣ) 
ρυθμίζεται με το άρθρο 38 του ν.4412/16.
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΕΔΕΤ. 2.7.1.3 του 
MoU: 4, 
5(i) (ii) 
(v), 6,7(iii) 
(iv) (v) & 
8 -  Βλ. 
ΣΔ(G4)

• Με τροποποίηση των διατάξεων του 
ν.4412/2016  ενεργοποιείται η πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και 
μελετών.
• Από το τέλος του 2015 η ΓΓΕ χειρίζεται με 
ίδια μέσα τον τομέα των Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων. 
• Υπάρχει διαλειτουργικότητα TED - EΣΗΔΗΣ. 
• Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου 
νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις συστάθηκε η εθνική ομάδα για το e-
Certis και οι σχετικές πληροφορίες έχουν σταλεί 
στην ΕΕ (GROW-E-CERTIS@ec.europa.eu).

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς 
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.

2. Άνοιγμα 
αγοράς 
παροχής 
υπηρεσιών 
e-
procureme
nt σε 
ιδιώτες 
(διασύνδεσ
η με 
promitheus
) Βλ. 
ΣΔ(G4)

30 Απρ 
2015

Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:
• Η ύπαρξη ενός σημείου δημοσίευσης (one 
single e-notification portal/ ένα ΚΗΜΔΗΣ) 
ρυθμίζεται με το άρθρο 38 του ν.4412/16.
• Με τροποποίηση των διατάξεων του 
ν.4412/2016  ενεργοποιείται η πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και 
μελετών.
• Από το τέλος του 2015 η ΓΓΕ χειρίζεται με 
ίδια μέσα τον τομέα των Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων.
• Υπάρχει διαλειτουργικότητα TED - ΕΣΗΔΗΣ. 
• Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου 
νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις συστάθηκε η εθνική ομάδα για το e-
Certis και οι σχετικές πληροφορίες έχουν σταλεί 
στην ΕΕ (GROW-E-CERTIS@ec.europa.eu).

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

1.
Υιοθέτη

ση σε 
συμφωνία 
με την ΕΕ 
εκπαιδευτι
κού 
προγράμμ

31 Δεκ 2014 ΕΑΑΔΗΣΥ 
ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου
Υπουργείο. 
Υποδομών 
Μεταφορών και 

Ναι Ναι Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στις 
10.12.2014 στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το έτος 2015 για 
όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις 
Δημόσιες Συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων 
των φορέων κεντρικής και τοπικής διοίκησης). 
Ενώ στις 19.12.2014 στάλθηκαν και οι 
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μέτρων

Παρατηρήσεις

ατος για 
ΔΣ για το 
2015 -  Βλ. 
ΣΔ(G4)

Δικτύων ζητούμενες από την ΕΕ πρόσθετες πληροφορίες.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

2.
Υιοθέτη

ση σε 
συμφωνία 
με την ΕΕ 
εκπαιδευτι
κού 
προγράμμ
ατος για 
ΔΣ για το 
2016 -  Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ 
ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου
Υπουργείο. 
Υποδομών 
Μεταφορών και 
Δικτύων

Ναι Ναι Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στάλθηκε 
στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για το έτος 2016 για όλους τους 
φορείς που εμπλέκονται στις Δημόσιες 
Συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
κεντρικής και τοπικής διοίκησης).

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

3.
Υιοθέτη

ση σε 
συμφωνία 
με ΕΕ 
κυλιόμενο
υ 
εκπαιδευτι
κού 
προγράμμ
ατος ΔΑ & 
σχετικών 
φορέων 
Βλ.ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2014 Εθνική Αρχή 
Συντονισμού
ΕΑΑΔΗΣΥ
ΜΟΔ ΑΕ

Ναι Ναι Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στις 
15.2.2014 στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο 
κυλιόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσον αφορά 
τις Δημόσιες Συμβάσεις, για τις διαχειριστικές 
αρχές και τους φορείς που εμπλέκονται στην 
διαχείριση και υλοποίηση των ΕΔΕΤ .

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

4.
Προσθή

κη στο 
«Δίαυλο» 
λειτουργία
ς  
ανταλλαγή
ς 
πληροφορι
ών/ καλών 
πρακτικών 
μεταξύ 
ΔΑ-  Βλ 

30 Ιουν 
2015

Εθνική Αρχή 
Συντονισμού
ΜΟΔ ΑΕ

Ναι Ναι Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς 
φορτώνονται στην e-Library της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας «Δίαυλος» τα σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις αρχεία/ έγγραφα.
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πλήρους 
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υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΣΔ(G4)

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

5.
Υποστήρ

ιξη 
δικαιούχω
ν 
κεντρικών/
τοπικών 
αναθετουσ
ών 
αρχών/φορ
έων για τη 
νέα 
νομοθεσία  
Βλ.ΣΔ(G4)

30 Ιουν 
2015

ΕΑΑΔΗΣΥ 
Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας

Ναι Ναι Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς:
• Η ΕΑΑΔΗΣΥ παρέχει συνεχή υποστήριξη  
στις αναθέτουσες αρχές, με την έκδοση γενικών 
κατευθύνσεων και οδηγιών (κατευθυντήριες 
οδηγίες, προτυποποίηση, συχνές ερωτήσεις- 
απαντήσεις, συμβουλές).
• Η ΕΥΘΥ παρέχει συνεχή υποστήριξη σε όλες 
τις Διαχειριστικές Αρχές  σε θέματα αφορούν 
στην εφαρμογή των Δημοσίων Συμβάσεων στα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Ανάπτυξη 
μηχανισμο
ύ 
στατιστική
ς 
επικύρωση
ς και 
συνεργασί
ας της 
ΕΑΣ με 
φορείς που 
μπορούν 
να 
παρέχουν 
σχετικά 
στοιχεία 
δεικτών.

30 Ιουν 
2015

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/
ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
σε συνεργασία με , 
την ΕΥΣΕΚΤ , τις 
Διαχειριστικές 
Αρχές των 
Προγραμμάτων και 
φορείς που 
παρέχουν 
στατιστικά 
στοιχεία

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:
• Αναπτύχθηκε ο μηχανισμός στατιστικής 
επικύρωσης (Μνημόνιο Συνεργασίας με 
ΕΛΣΤΑΤ, σχεδιασμός Δελτίου Ταυτότητας 
Δείκτη (ΔΤΔ).
• Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 
ΕΑΣ και ΕΛΣΤΑΤ, ενεργοποιήθηκε και 
λειτουργεί ο μηχανισμός στατιστικής 
επικύρωσης, για τη συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας όλων των δεικτών από τις ΔΑ.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Ανάπτυξη 
συστήματο
ς 
συλλογής/
αποθήκευσ
ης/αναφορ
άς/ 
μετάδοσης 
στοιχείων 
μεμονωμέν

30 Μαρ 
2015

ΕΥΣΕΚΤ σε 
συνεργασία με 
ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ 
ΟΠΣ και ΕΥΘΥ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς ολοκληρώθηκε 
και ενεργοποιήθηκε το σύστημα συλλογής/ 
αποθήκευσης/ αναφοράς/ μετάδοσης στοιχείων 
μεμονωμένων συμμετοχών στο ΕΚΤ, για τους 
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Τα 
κριτήρια 
πληρούν
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Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

ων 
συμμετοχώ
ν (ΕΚΤ)

δείκτες που μετρώνται με ‘microdata'.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Διαμόρφω
ση 1ης 
Εγκυκλίου 
με αρχικές 
κατευθύνσ
εις για την 
ανάπτυξη 
ενιαίου 
συστήματο
ς δεικτών 
ΕΣΠΑ.

31 Μαϊ 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
& ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς 
καταρτίσθηκαν 3 αναλυτικές οδηγίες για τη 
φάση σχεδιασμού και επίσημης υποβολής των 
προγραμμάτων [1ο μέρος, Αριθ. Πρωτ. 20109 
ΕΥΣΣΑΑΠ 1422/29.04.2014 - 
www.espa.gr/el/Pages/NPPdeiktes.aspx]

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Διαμόρφω
ση 2ης 
Εγκυκλίου 
για την 
ανάπτυξη 
του 
ενιαίου 
συστήματο
ς δεικτών 
ΕΣΠΑ.

30 Ιουν 
2014

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
& ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς 
καταρτίσθηκαν 3 αναλυτικές οδηγίες για τη 
φάση σχεδιασμού και επίσημης υποβολής των 
προγραμμάτων [2ο μέρος, Αριθ.Πρωτ. 
44482/ΕΥΣΣΑΑΠ 2601/11.9.2014 & 3ο μέρος 
Αριθ.Πρωτ. 64853/ΕΥΣΣΑΑΠ 3466/10.12.2014 
- www.espa.gr/el/Pages/NPPdeiktes.aspx].

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Διαμόρφω
ση 
μηχανισμο
ύ  για 
ανάπτυξη 
και 
επικαιροπο
ίηση του 
Ενιαίου 
Συστήματο

31 Μαϊ 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
ΓΓΕΑ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς συστάθηκε 
μηχανισμός για την εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας με τη μορφή διυπηρεσιακής 
ομάδας εργασίας στην ΕΑΣ (υπ’αριθμ. 
48377/ΕΥΣΣΑΑΠ 2781/1.10.2014 Απόφαση του 
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μέτρων
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σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

ς Δεικτών. Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας), η οποία συνέταξε το 
αρχικό έγγραφο του Ενιαίου Συστήματος 
Δεικτών, το οποίο επικαιροποιήθηκε από 
Μονάδα Β΄ της ΕΥΣΣΑ με τη συνεργασία της 
Μονάδας Γ΄ της ΕΥΣΕΚΤ καθώς και τη 
συνδρομή της ΕΥΟΠΣ, της ΕΥΘΥ, της ΕΥ για 
το Πρόγραμμα «Θάλασσα και Αλιεία» και της 
ΕΥ για το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» 
και το Δεκέμβριο του 2016 απεστάλη με email 
στην Ε.Ε.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Ενσωμάτω
ση των 
ρυθμίσεων 
του 
Συστήματο
ς 
Παρακολο
ύθησης 
στο ΣΔΕ 
καθώς και 
στο νέο 
νόμο 
ΕΣΠΑ.

30 Ιουν 
2015

ΕΥΘΥ με τη 
συνεργασία της 
ΕΥΣΣΑΑΠ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς 
ενσωματώθηκαν οι ρυθμίσεις του Συστήματος 
Παρακολούθησης στο ΣΔΕ και στο Νόμο 
4314/2014.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Κατάρτιση 
εγγράφου 
‘’Ενιαίο 
Σύστημα 
Δεικτών 
ΕΣΠΑ 
2014-
2020’’.

30 Απρ 
2015

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 
ΕΥΣΕΚΤ, 
Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ΕΥ 
ΟΠΣ, ΕΥΘΥ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς καταρτίσθηκε 
και απεστάλη τον 5ο/2015 στην Ε.Ε. σχέδιο 
εγγράφου με τίτλο «Ενιαίο σύστημα 
παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020» 
που καλύπτει όλα τα Προγράμματα 2014 – 2020 
(πλην Αγροτικής Ανάπτυξης). Το σχέδιο του 
εγγράφου διαμορφώθηκε από τη διυπηρεσιακή 
Ομάδα εργασίας (Βλ. ενέργεια 1.1).

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την Προσαρμο 30 Απρ ΕΥ ΟΠΣ Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
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στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

γή του 
ΟΠΣ-
ΕΡΓΟΡΑ
ΜΑ στην 
ηλεκτρονι
κή 
αποθήκευσ
η 
δεδομένων 
δεικτών & 
αποστολή 
στην ΕΕ.

2016 των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:
• Αποτυπώθηκαν οι ρυθμίσεις και οι 
προσαρμογές που αφορούν την ηλεκτρονική 
αποθήκευση των δεικτών των Ε.Π. στο ΟΠΣ.
• Ολοκληρώθηκε ο Εκπαιδευτικός Οδηγός 
«Φυσικό αντικείμενο - δείκτες» ο οποίος είναι 
αναρτημένος στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Ρυθμίσεις 
για την 
προστασία 
προσωπικ
ών 
δεδομένων 
στην 
παρακολού
θηση του 
ΕΣΠΑ και 
των 
δεικτών 
ΕΚΤ.

30 Ιουν 
2015

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 
ΕΥΣΕΚΤ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς 
προετοιμάσθηκε σε συνεργασία με την Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και 
ψηφίσθηκε νομική ρύθμιση για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων στην 
παρακολούθηση των δεικτών ΕΚΤ (Νόμος 
4403/2016).

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη 
δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών 
δεδομένων.

Αναβάθμι
ση του 
διαδικτυακ
ού τόπου 
www.anap
tyxi.gov.gr
/

30 Απρ 
2016

ΕΥ ΟΠΣ – ΜΟΔ 
ΑΕ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκαν 
οι ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των 
συγκεντρωτικών στοιχείων δεικτών και της 
προόδου επίτευξης των δεικτών των Ε.Π. Η 
αναβάθμιση του http://anaptyxi2014.avmap.gr/ 
βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη λειτουργεί 
πιλοτικά.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την Ενσωμάτω 30 Απρ ΕΥΘΥ, σε Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη 
δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών 
δεδομένων.

ση στο 
ΣΔΕ και το 
νόμο 
ΕΣΠΑ, 
σχετικών 
ρυθμίσεων  
δημοσίευσ
ης-
σωρευτικώ
ν 
δεδομένων 
δεικτών.

2016 συνεργασία με την 
ΕΥΣΣΑΑΠ/Μονάδ
α Β’

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκε η 
διαδικασία για την έγκαιρη συλλογή και 
σώρευση των στατιστικών δεδομένων, έτσι ώστε 
να υπάρχει η δυνατότητα δημοσιοποίησης και 
δημόσιας διάθεσης των συνολικών δεδομένων 
και της προόδου επίτευξης των δεικτών των Ε.Π.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη 
δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών 
δεδομένων.

Ρυθμίσεις 
για τη 
δημοσιοπο
ίηση των 
Ετήσιων 
Εκθέσεων 
προόδου 
των ΕΠ 
στις 
ιστοσελίδε
ς των ΕΥΔ 
& ΕΣΠΑ.

30 Απρ 
2015

ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς τα στοιχεία 
των Ετήσιων Εκθέσεων δημοσιεύονται στις 
ιστοσελίδες των ΕΠ, στο www.espa.gr και είναι 
διαθέσιμα και στη δημόσια Open Data Platform 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

3 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την 
επιλογή δεικτών αποτελεσμάτων για κάθε 
πρόγραμμα, παρέχοντας πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο επιλογής των 
δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα.

Ανάλυση 
αν  η 
επιλογή 
των 
δεικτών 
αποτελέσμ
ατος 
αντανακλά 
την 
επιλογή 
των 
δράσεων 
πολιτικής  
(ex ante 
αξιολόγησ
η)

31 Δεκ 2014 Διαχειριστικές 
Αρχές & Ομάδες 
Σχεδιασμού 
Προγράμματος των 
ΕΠ (βάσει των 
εκθέσεων των εκ 
των προτέρων 
αξιολόγησης)

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς ολοκληρώθηκε 
ανάλυση σχετικά με το τι παρακινεί την επιλογή 
των δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται 
από το κάθε πρόγραμμα, η οποία είναι διαθέσιμη 
στις εκθέσεις εκ των προτέρων αξιολόγησης των 
ΕΠ ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ, όπως αυτές υπεβλήθησαν 
μέσω της sfc2014 το Δεκέμβριο του 2014. 
Παράλληλα συνοπτική αποδελτίωση των 
εκθέσεων σε ότι αφορά το κριτήριο 
περιλαμβάνεται στο Ενιαίο Σύστημα Δεικτών.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη 
θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες.

Επιλογή 
σημαντικώ
ν δεικτών 
αποτελέσμ
ατος με 
τιμές 
βάσης και 
στόχου για 
κάθε ΕΠ 
και 
εισαγωγή 
στην 
SFC2014

30 Απρ 
2014

Διαχειριστικές 
Αρχές & Ομάδες 
Σχεδιασμού 
Προγράμματος των 
ΕΠ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς ολοκληρώθηκε 
η ενέργεια επιλογής δεικτών αποτελέσματος, 
εκροών και πλαισίων επιδόσεων με τιμές βάσης 
και στόχου για κάθε Ε.Π., με την επίσημη 
υποβολή των Προγραμμάτων το Δεκέμβριο του 
2014 με βάση τα όσα έχουν υλοποιηθεί στις 
δράσεις 1.1., 1.2 και 1.3 ανωτέρω.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

5 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την 
τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων για 
κάθε δείκτη: σταθερότητα και στατιστική 
επικύρωση, σαφήνεια της κανονιστικής 
ερμηνείας, ανταπόκριση στην πολιτική, 
έγκαιρη συλλογή δεδομένων.

Ολοκλήρω
ση των 
εκθέσεων 
της εκ των 
προτέρων 
αξιολόγησ
ης 
(αξιολόγη
ση 
κριτηρίων 
ποιότητας 
δεικτών).

31 Δεκ 2014 Ομάδες 
Σχεδιασμού 
Προγράμματος των 
ΕΠ και 
Διαχειριστικές 
Αρχές

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:
• Περιελήφθησαν οι σχετικές αναλύσεις 
(αξιολόγηση κριτηρίων ποιότητας δεικτών) στο 
πλαίσιο των εκθέσεων εκ των προτέρων 
αξιολόγησης των ΕΠ.
Περιγράφηκε ο μηχανισμός εξασφάλισης της 
ποιότητας και της στατιστικής επικύρωσης των 
δεδομένων στα συγχρηματοδοτούμενα 
Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 
2014 – 2020 που στοχεύει στην αξιοπιστία των 
δεδομένων και τη βελτίωση της ποιότητας των 
στατιστικών πληροφοριών.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 

6 - Υφίστανται διαδικασίες που 
διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό 
σύστημα δεικτών.

Ανάπτυξη 
πλαισίου 
συλλογής 
δεδομένων 
για τη 
διενέργεια 
αξιολογήσ
εων 

30 Απρ 
2016

ΕΥΣΣΑΑΠ & 
ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκε η 
μέθοδος ανάπτυξης του πλαισίου συλλογής 
δεδομένων για τη διενέργεια αξιολογήσεων 
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υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

επιπτώσεω
ν.

επιπτώσεων.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

6 - Υφίστανται διαδικασίες που 
διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό 
σύστημα δεικτών.

Περιγραφή 
μεθόδου 
ανάπτυξης 
υποσυστήμ
ατος 
δεικτών, 
σύμφωνα 
με το 
αρ.125.3.a.
i Καν. ΕΚ 
1303/2013.

30 Απρ 
2016

ΕΥΣΣΑΑΠ και 
ΕΥΣΕΚΤ με τη 
συνεργασία της ΕΥ 
ΟΠΣ και των 
Διαχειριστικών 
Αρχών των 
Προγραμμάτων

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκε η 
μεθοδολογία ανάπτυξης υποσυστημάτων και οι 
ελάχιστες απαιτήσεις διαμόρφωσης 
υποσυστημάτων παρακολούθησης στρατηγικών.
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Πίνακας 15: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων
Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 

μέτρα
Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 

ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που 
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων 
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα 
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

1. Έναρξη 
υλοποίηση
ς μελέτης

30 Οκτ 2014 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία 
Επιθεωρητών 
Ενέργειας 
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Συστάθηκε Επιτροπή Συντονισμού για την 
επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΑ ΑΠ 
170914/109 22/01/2016) 

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που 
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων 
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα 
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

2. 
Εκπόνηση 
μελέτης

30 Απρ 2015 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία 
Επιθεωρητών 
Ενέργειας 
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Ολοκληρώθηκαν οι 3 εκθέσεις για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, 
γραφεία). 

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που 
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων 
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα 
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

3. 
Αποστολή 
Μελέτης 
στην ΕΕ 
(ΓΔ 
Ενέργειας) 
– 
Διαβούλευ
ση/διαπρα
γμάτευση 
με την ΕΕ

31 Μαϊ 2015 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία 
Επιθεωρητών 
Ενέργειας 
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Ολοκληρώθηκαν οι 3 εκθέσεις για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, 
γραφεία) και απεστάλησαν στην Ε.Ε. Οι 
ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Ε.Ε. (DG 
GROWTH) τα σχετικά κείμενα και ζήτησαν 
εξαίρεση από τη διαδικασία διαβούλευσης, η 
οποία και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. με τη 
Γνωστοποίηση 2017/243/GR.

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που 
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων 
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα 
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

4. 
Τροποποίη
ση 
ΚΕΝΑΚ 
(εφόσον 
απαιτείται)

30 Σεπ 2015 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία 
Επιθεωρητών 
Ενέργειας 

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Ο νέος ΚΕΝΑΚ είναι υπό δημοσίευση.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη 
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως 
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

1. 
Ανάθεση 
Μελέτης

24 Ιουν 
2014

Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας καιι 
Κλιματικής 
Αλλαγής- 
Διεύθυνση 
Αποδοτικής 
Χρήσης και 
Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. 
Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον 
Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός 
σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ. 

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη 
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως 
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

2. 
Εκπόνηση 
μελέτης εκ 
μέρους του 
αναδόχου

2 Νοε 2014 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας καιι 
Κλιματικής 
Αλλαγής- 
Διεύθυνση 
Αποδοτικής 
Χρήσης και 
Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. 
Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον 
Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός 
σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ. 

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη 
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως 
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

3. 
Παραλαβή 
μελέτης

17 Νοε 2014 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας καιι 
Κλιματικής 
Αλλαγής- 
Διεύθυνση 
Αποδοτικής 

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. 
Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον 
Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός 
σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ. 
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

Χρήσης και 
Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη 
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως 
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

4.
Αποστολ

ή 
στρατηγικ
ού 
σχεδιασμο
ύ στην ΕΕ

31 Δεκ 2014 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας καιι 
Κλιματικής 
Αλλαγής- 
Διεύθυνση 
Αποδοτικής 
Χρήσης και 
Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. 
Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον 
Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός 
σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ. 

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

Διαβούλευ
ση επί της 
πρότασης 
τιμολογιακ
ής 
πολιτικής 
με τη 
Γνωμοδοτι
κή 
Επιτροπή 
Υδάτων 
και με 
Φορείς 
(Ύδρευση)
.

30 Σεπ 2015 ΥΠΕΚΑ/Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων 
Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Υδάτων

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας 
και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 
63717/EΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 

Διαβούλευ
ση επί της 
πρότασης 
τιμολογιακ
ής 
πολιτικής 
με τη 
Γνωμοδοτι
κή 
Επιτροπή 

31 Μαρ 
2016

ΥΠΕΚΑ/Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων 
Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Υδάτων

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας 
και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 
63717/EΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

Υδάτων 
και με 
Φορείς 
(Λοιπές 
χρήσεις 
ύδατος).

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

Διαμόρφω
ση 
πρότασης 
της 
τιμολογιακ
ής 
πολιτικής 
στον τομέα 
ύδρευσης

30 Ιουν 
2015

ΥΠΕΚΑ / Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας 
και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 
63717/EΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

Διαμόρφω
ση της 
τιμολογιακ
ής 
πολιτικής 
στις λοιπές 
χρήσεις 
ύδατος

31 Δεκ 2015 ΥΠΕΚΑ / Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας 
και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 
63717/EΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 

Συγκρότησ
η της 
Γνωμοδοτι
κής 
Επιτροπής 
Υδάτων

30 Ιουν 
2015

ΥΠΕΚΑ 
(Απαιτείται 
Απόφαση 
Υπουργού)

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας 
και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 
63717/EΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

στηρίζονται από τα προγράμματα. γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

Τελική 
διαμόρφω
ση και 
έγκριση 
της 
τιμολογιακ
ής 
πολιτικής 
για την 
ύδρευση

30 Απρ 2016 ΥΠΕΚΑ/Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων 
(Εισήγηση)
Εθνική Επιτροπή 
Υδάτων (Απόφαση 
έγκρισης)

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας 
και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 
63717/EΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

Τελική 
διαμόρφω
ση και 
έγκριση 
της 
τιμολογιακ
ής 
πολιτικής 
για τις 
λοιπές 
χρήσεις 
ύδατος

30 Σεπ 2016 ΥΠΕΚΑ/Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων 
(Εισήγηση)
Εθνική Επιτροπή 
Υδάτων (Απόφαση 
έγκρισης)

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας 
και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 
63717/EΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

2 - Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού για την περιοχή 
λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το 
άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

1. 
Ολοκλήρω
ση και 
έγκριση 
του 
συνόλου 
των 
Σχεδίων 
Διαχείριση
ς των 
Υδατικών 
Διαμερισμ
άτων της 
χώρας 
(Συγκεκρι

31 Μαρ 
2015

ΥΠΕΚΑ/Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων 
Εθνική Επιτροπή 
Υδάτων

Αριθ. Αριθ. 31 Δεκ 2017 Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
• Με Αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 
εγκρίθηκαν τα 14 Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής: Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας, 
Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής 
Πελοποννήσου, Δυτικής Πελοποννήσου, 
Ηπείρου, Θράκης και Ανατολικής, Κεντρικής και 
Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Στερεάς, 
Θεσσαλίας, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.
• Ολοκληρώθηκε η διαδικασία άρσης της 
αυτοδέσμευσης για τα Π.Ε.Π. Κρήτης, Βορείου 
Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου με σχετική επιστολή 
της Ε.Ε. (Ares(2016)1914922- 22/04/2016).
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

μένα 
υπολείπετα
ι η έγκριση 
2 από τα 
14 
Υδατικά 
Διαμερίσμ
ατα της 
χώρας)

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

2 - Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού για την περιοχή 
λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το 
άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

2.2ος 
κύκλος 
των 
Σχεδίων 
Διαχείριση
ς για τα 
υδατικά 
διαμερίσμ
ατα

31 Δεκ 2015 ΥΠΕΚΑ/Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων 
Εθνική Επιτροπή 
Υδάτων

Αριθ. Αριθ. 31 Δεκ 2017 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης των 7 
συμβάσεων για την επικαιροποίηση των Σχεδίων 
Διαχείρισης των 14 Λεκανών Απορροής (2ος 
κύκλος ΣΔΛΑΠ).
Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της επικαιροποίηση του 
2ου κύκλου των Σχεδίων Διαχείρισης.

T06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 
μέσω της εκπόνησης σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων 
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το 
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

Έγκριση 
ΕΣΔΑ

15 Μαρ 
2015

Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) / 
Διεύθυνση 
Προστασίας 
Βιοποικιλότητας, 
εδάφους & 
διαχείρισης 
αποβλήτων / 
Τμήμα Αστικών, 
Βιομηχανικών & 
Συναφών 
Αποβλήτων

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
• Ο ΕΣΔΑ είναι σε ισχύ 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=x
X4ZEfaIJVk=&tabid=238&language=el-GR
• Ολοκληρώθηκε η διαδικασία άρσης της 
αυτοδέσμευσης για τα 7 ΠΕΠ και το 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ με σχετική επιστολή της ΕΕ 
(Ares(2016) 1914882 – 22/04/2016

T06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 
μέσω της εκπόνησης σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων 
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το 
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

Έγκριση 
ΠΕΣΔΑ 
(σταδιακά)

30 Σεπ 2015 Περιφερειακοί 
ΦΟΔΣΑ του Ν. 
4071/2012 ή, 
εφόσον αυτοί δεν 
υπάρχουν ή δεν 
λειτουργούν, οι 

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκαν 
οι σχετικές επιστολές στην SFC για τις 13 
Περιφέρειες της Χώρας.
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

οικείες 
Περιφέρειες, 
κατόπιν 
διαπιστωτικής 
πράξης του ΓΓ 
Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης

T06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 
μέσω της εκπόνησης σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων 
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το 
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

Διενέργεια 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
ΕΣΔΑ  
Δημόσια 
Διαβούλευ
ση - 
Ενσωμάτω
ση 
παρατηρή
σεων στον 
ΕΣΔΑ

28 Φεβ 2015 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ)/ 
Διεύθυνση 
Προστασίας 
Βιοποικιλότητας, 
Εδάφους & 
Διαχείρισης 
Αποβλήτων / 
Τμήμα Αστικών, 
Βιομηχανικών & 
Συναφών 
Αποβλήτων

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε και ενσωματώθηκαν 
οι παρατηρήσεις στον εν ισχύ ΕΣΔΑ 
(http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=
xX4ZEfaIJVk=&tabid=238&language=el-GR).

T06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 
μέσω της εκπόνησης σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων 
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το 
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

Διενέργεια 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
ΠΕΣΔΑ 
Δημόσια 
Διαβούλευ
ση - 
Ενσωμάτω
ση 
παρατηρή
σεων 
στους 
ΠΕΣΔΑ 
(σταδιακά)

15 Σεπ 2015 Περιφερειακοί 
ΦΟΔΣΑ του Ν. 
4071/2012 ή, 
εφόσον αυτοί δεν 
υπάρχουν ή δεν 
λειτουργούν, οι 
οικείες 
Περιφέρειες, 
κατόπιν 
διαπιστωτικής 
πράξης του ΓΓ 
Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε. Αναρτήθηκαν στην 
SFC οι ΚΥΑ έγκρισης 12 13 ΣΜΠΕ.

T06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων 
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το 

Εκπόνηση 
μελέτης 
αναθεώρη

30 Ιουν 
2015

Περιφερειακοί 
ΦΟΔΣΑ του Ν. 
4071/2012 ή, 

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Εκπονήθηκαν οι 12 μελέτες που προβλέπονταν 
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κριτήρια 
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υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 
μέσω της εκπόνησης σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ· σης 12 
ΠΕΣΔΑ 
(σταδιακά)

εφόσον αυτοί δεν 
υπάρχουν ή δεν 
λειτουργούν, οι 
οικείες 
Περιφέρειες, 
κατόπιν 
διαπιστωτικής 
πράξης του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης

για τους ΠΕΣΔΑ της χώρας.

T06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 
μέσω της εκπόνησης σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

3 - Η ύπαρξη προγραμμάτων για την 
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, 
όπως ορίζει το άρθρο 29 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ·

Έγκριση 
προγράμμ
ατος 
πρόληψης

31 Δεκ 2014 ΥΠΕΚΑ / 
Διεύθυνση 
Προστασίας 
Βιοποικιλότητας, 
εδάφους & 
διαχείρισης 
αποβλήτων / 
Τμήμα Αστικών, 
Βιομηχανικών & 
Συναφών 
Αποβλήτων

Ναι Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης έχει 
ολοκληρωθεί και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με 
ημερομηνία 31/12/2014.

T06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 
μέσω της εκπόνησης σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

4 - Έχουν θεσπισθεί τα αναγκαία μέτρα για 
την επίτευξη των στόχων της 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση έως το 2020 σύμφωνα με 
το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ.

Υιοθέτηση 
αναγκαίων 
μέτρων για 
την 
επίτευξη 
του στόχου 
της 
επαναχρησ
ιμοποίηση
ς και 
ανακύκλω
σης έως το 
2020

30 Σεπ 2015 ΥΠΕΚΑ / 
Διεύθυνση 
Προστασίας 
Βιοποικιλότητας, 
εδάφους & 
διαχείρισης 
αποβλήτων / 
Τμήμα Αστικών, 
Βιομηχανικών & 
Συναφών 
Αποβλήτων

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Τα μέτρα για την επίτευξη του στόχου της 
ανακύκλωσης έως το 2020 υπάρχουν στο Ν. 
4042 αλλά διαχέονται και σε άλλα 
νομοθετήματα. Τα μέτρα  περιγράφονται στον 
ΕΣΔΑ και εξειδικεύονται στους 13 
εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ. 

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα 
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται 
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 
και καθορίζει:

1.
Ολοκλήρ

ωση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα 
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται 
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 
και καθορίζει:

2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα 
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται 
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 
και καθορίζει:

3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα 
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται 
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 
και καθορίζει:

4.
Υιοθέτη

ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των 
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

1.
Ολοκλήρ

ωση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 

19 Μαϊ 2014 (EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των 
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των 
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των 
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

4.
Υιοθέτη

ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό 
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

1.
Ολοκλήρ

ωση 
διαβούλευ
σης 

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό 
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό 
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό 
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

4.
Υιοθέτη

ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· 1.
Ολοκλήρ

ωση 

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· 2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· 3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· 4.
Υιοθέτη

ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

1.
Ολοκλήρ

ωση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

4.
Υιοθέτη

ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα 
των ενδιάμεσων φορέων και των 
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

2. 
Ολοκλήρω
ση μέτρων 
για την 
εξασφάλισ
η της 
ικανότητας 
των 
δικαιούχω
ν

28 Φεβ 2015 Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 
18.10.2016.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα 
των ενδιάμεσων φορέων και των 
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

1. 
Ολοκλήρω
ση μελέτης

24 Ιαν 2015 Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 
18.10.2016.

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη 
των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο 
πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως 
καθορίζεται ανωτέρω, η οποία 
συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις 
για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και 
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων 
το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

1.
Ολοκλήρ

ωση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη 
των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο 

2.
Διαδικα

20 Νοε 2014 EΔΑ Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
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σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.

πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως 
καθορίζεται ανωτέρω, η οποία 
συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις 
για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και 
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων 
το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
ΣΠΕΜ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη 
των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο 
πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως 
καθορίζεται ανωτέρω, η οποία 
συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις 
για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και 
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων 
το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη 
των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο 
πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως 
καθορίζεται ανωτέρω, η οποία 
συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις 
για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και 
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων 
το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

4.
Υιοθέτη

ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.

2 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα 
των ενδιάμεσων φορέων και των 
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

1. 
Ολοκλήρω
ση μελέτης

24 Ιαν 2015 Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 
18.10.2016.

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.

2 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα 
των ενδιάμεσων φορέων και των 
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

2. 
Ολοκλήρω
ση μέτρων 
για την 
εξασφάλισ
η της 
ικανότητας 
των 
δικαιούχω
ν

28 Φεβ 2015 Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 
18.10.2016.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές 
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, 
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις 
και τις υποδομές αερολιμένων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, το οποίο:

1.
Ολοκλήρ

ωση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -  
12.04.2017.



EL 178  EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές 
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, 
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις 
και τις υποδομές αερολιμένων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, το οποίο:

2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -  
12.04.2017.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές 
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, 
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις 
και τις υποδομές αερολιμένων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, το οποίο:

3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -  
12.04.2017.



EL 179  EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές 
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, 
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις 
και τις υποδομές αερολιμένων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, το οποίο:

4.
Υιοθέτη

ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

1.
Ολοκλήρ

ωση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -  
12.04.2017.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -  
12.04.2017.



EL 180  EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
ΣΠΕΜ

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -  
12.04.2017.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

4.
Υιοθέτη

ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -  
12.04.2017.



EL 181  EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

1.
Ολοκλήρ

ωση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -  
12.04.2017.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -  
12.04.2017.



EL 182  EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -  
12.04.2017.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

4.
Υιοθέτη

ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -  
12.04.2017.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 

4 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα 
των ενδιάμεσων φορέων και των 
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

1. 
Ολοκλήρω
ση μελέτης

24 Ιαν 2015 Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 
18.10.2016.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

4 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα 
των ενδιάμεσων φορέων και των 
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

2.
Ολοκλήρ

ωση 
μέτρων για 
την 
εξασφάλισ
η της 
ικανότητας 
των 
δικαιούχω
ν

28 Φεβ 2015 Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 
18.10.2016.
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10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΆΡΘΡΟ 101 
ΣΤΟΙΧΕΊΟ Η) ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

10.1. Μεγάλα έργα

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα
Έργο CCI Κατάσταση του 

μεγάλου έργου
Συνολικές 
επενδύσεις

Συνολικό 
επιλέξιμο κόστος

Προγραμματιζ
όμενη 
ημερομηνία 
κοινοποίησης/υ
ποβολής

Ημερομηνία 
σιωπηρής 
συμφωνίας/έγκ
ρισης από την 
Επιτροπή

Προγραμματισ
μένη έναρξη 
υλοποίησης 
(έτος, τρίμηνο)

Προβλεπόμενη 
ημερομηνία 
περάτωσης

Άξονας 
προτεραιότητας/Επενδυτι
κές προτεραιότητες

Τρέχουσα 
κατάσταση 
υλοποίησης - 
Οικονομική 
πρόοδος (% 
δαπανών που 
έχουν 
πιστοποιηθεί 
στην Επιτροπή 
σε σύγκριση με 
το συνολικό 
επιλέξιμο 
κόστος)

Τρέχουσα 
κατάσταση 
υλοποίησης - 
φυσική πρόοδος 
Κύριο στάδιο 
υλοποίησης του 
έργου

Κύριες εκροές Ημερομηνία 
υπογραφής της 
πρώτης σύμβασης 
εργασιών

Παρατηρήσεις

Έργα αποχέτευσης και 
επεξεργασίας λυμάτων 
ΡΑΦΗΝΑΣ & 
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

1ο τρίμηνο 
2017

3ο τρίμηνο 
2017

4ο τρίμηνο 
2019

14 - 6ii

Ύδρευση Κέρκυρας 4ο τρίμηνο 
2016

4ο τρίμηνο 
2017

2022, 2ο 3μηνο 14 - 6ii

Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: 
τμήμα ΣΚΑ - Οινόη 
(χωρίς τη σύνδεση με 
ΣΚΑ)

3ο τρίμηνο 
2018

4ο τρίμηνο 
2019

2022, 2ο 3μηνο 02 - 7a

Δίκτυα αποχέτευσης 
ακαθάρτων και 
εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων 
του Δήμου Μαραθώνα 
(οικισμοί Μαραθώνα και 
Νέας Μάκρης)

1ο τρίμηνο 
2017

3ο τρίμηνο 
2017

4ο τρίμηνο 
2019

14 - 6ii

Διευθέτηση ρέματος 
Εσχατιάς

1ο τρίμηνο 
2017

4ο τρίμηνο 
2018

4ο τρίμηνο 
2020

14 - 6ii

Επέκταση του Μετρό 
Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι 
- Πειραιάς & Συρμοί του 
Μετρό Αθήνας  – 
Ολοκλήρωση 
κατασκευής και θέση σε 
λειτουργία– Φάση Β΄ 
(ΕΡΓΟ PHASING)

2016GR16CFMP003 Εγκρίθηκε 511.554.203,00 261.656.908,00 4ο τρίμηνο 
2016

1ο τρίμηνο 
2016

4ο τρίμηνο 
2020

09 - 4v 14,87 Κατασκευές 7,6

Επέκταση του Μετρό 
Θεσσαλονίκης έως 
Καλαμαριά – Κύριες  
εργασίες και Προμήθεια 
συρμών - Φάση Β΄ 
(ΕΡΓΟ PHASING)

2016GR16RFMP004 Εγκρίθηκε 650.863.151,00 322.887.143,00 4ο τρίμηνο 
2016

1ο τρίμηνο 
2016

4ο τρίμηνο 
2019

08 - 4e 12,73 Κατασκευές 4,8
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Ηλεκτροκίνηση 
υφιστάμενης 
σιδηροδρομικής 
γραμμής Θεσσαλονίκη – 
Προμαχώνας και 
εντοπισμένες 
παρεμβάσεις μικρής 
έκτασης σε υποδομή-
επιδομή αυτής

1ο τρίμηνο 
2019

1ο τρίμηνο 
2020

2022, 3ο 3μηνο 01 - 7i

Κάθετος Άξονας 45 
Εγνατίας Οδού 
"Σιάτιστα-
Κρυσταλλοπηγή", 
Τμήμα "Κορομηλιά-
Κρυσταλλοπηγή" - 
ΦΑΣΗ Β'

2016GR16CFMP002 Εγκρίθηκε 46.563.372,00 27.850.918,00 4ο τρίμηνο 
2016

1ο τρίμηνο 
2016

4ο τρίμηνο 
2016

03 - 7i 79,44 Προχωρημένο 
στάδιο κατασκευής

20,3

Κατασκευή 
αυτοκινητόδρομου 
«Πάτρα – Πύργος»

2ο τρίμηνο 
2017

2ο τρίμηνο 
2017

2022, 1ο 3μηνο 03 - 7i

Κατασκευή νέας διπλής 
σιδηροδρομικής 
γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) 
– Πάτρας στο τμήμα 
Ροδοδάφνη–Ρίο 
(επιδομή, 
ηλεκτροκίνηση, 
σηματοδότηση)

2ο τρίμηνο 
2017

1ο τρίμηνο 
2018

4ο τρίμηνο 
2020

01 - 7i

Κατασκευή νέας διπλής 
σιδηροδρομικής 
γραμμής στο τμήμα 
Διακοπτό-Ροδοδάφνη / 
ΦΑΣΗ Β'

2015GR16CFMP001 Εγκρίθηκε 85.075.000,00 44.912.281,99 4ο τρίμηνο 
2016

4ο τρίμηνο 
2015

4ο τρίμηνο 
2017

01 - 7i 72,75 Προχωρημένο 
στάδιο κατασκευής

16.00

Κατασκευή νέας 
σιδηροδρομικής 
γραμμής στο τμήμα Ρίο 
– Πάτρα

4ο τρίμηνο 
2019

4ο τρίμηνο 
2020

2022, 4ο 3μηνο 01 - 7i

Κατασκευή της Οδικής 
Παράκαμψης Χαλκίδας

2ο τρίμηνο 
2020

2ο τρίμηνο 
2020

2025, 4ο 3μηνο 03 - 7i

Κατασκευή του 
τμήματος «Λαμία - 
Ξυνιάδα» του 
αυτοκινητόδρομου 
«Κεντρικής Ελλάδας» 
(Ε65)

1ο τρίμηνο 
2017

2ο τρίμηνο 
2017

2021, 4ο 3μηνο 03 - 7i

Μετρό Αθήνας 
ΓΡΑΜΜΗ 4 - Τμήμα 
"Άλσος Βεϊκου - Γουδή"

2ο τρίμηνο 
2018

1ο τρίμηνο 
2019

2025, 4ο 3μηνο 09 - 4v

Μετρό Θεσσαλονίκης 
Βασική Γραμμή (Έργο 
2) – Ολοκλήρωση 
κατασκευής και 
προμήθεια συρμών - 
Φάση Β΄ (ΕΡΓΟ 
PHASING)

2016GR16RFMP007 Εγκρίθηκε 884.971.758,00 407.377.227,00 4ο τρίμηνο 
2016

1ο τρίμηνο 
2016

1ο τρίμηνο 
2020

08 - 4e 9,39 Κατασκευές 9,6

Ολοκλήρωση της 
κατασκευής οδικής 
σύνδεσης της περιοχής 
Ακτίου με το Δυτικό 
Άξονα Βορρά - Νότου– 
Φάση Β’ (ΕΡΓΟ 
PHASING)

2ο τρίμηνο 
2017

3ο τρίμηνο 
2015

2021, 4ο 3μηνο 03 - 7i
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Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση 
απορριμμάτων 
Πελοποννήσου

4ο τρίμηνο 
2016

4ο τρίμηνο 
2016

4ο τρίμηνο 
2018

14 - 6i

Ολοκληρωμένη 
Εγκατάσταση 
Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) 
Νοτιανατολικού Τομέα 
Θεσσαλονίκης

2ο τρίμηνο 
2017

4ο τρίμηνο 
2017

2ο τρίμηνο 
2020

14 - 6i

Συλλογή, μεταφορά, 
επεξεργασία και διάθεση 
ακαθάρτων περιοχών 
Κορωπίου - Παιανίας - 
Β΄Φάση

2016GR16CFMP005 Εγκρίθηκε 54.050.319,45 38.003.854,45 4ο τρίμηνο 
2016

4ο τρίμηνο 
2015

1ο τρίμηνο 
2018

14 - 6ii 36,06 Κατασκευές 94,298.00

Τηλεθέρμανση 
Φλώρινας

1ο τρίμηνο 
2017

2ο τρίμηνο 
2017

4ο τρίμηνο 
2018

10 - 4g
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που 
λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.

Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία προόδου των ΜΕ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, έχει 
διαπιστωθεί για ορισμένα εξ αυτών η απόκλιση των χρονοδιαγραμμάτων είτε της 
υλοποίησής τους, είτε υποβολής του Φακέλλου Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ).Ειδικότερα:

 Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το 
Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου– Φάση Β’:  επαναδημοπράτηση μέρους του 
Φυσικού Αντικειμένου λόγω αστοχίας επιμέρους συμβάσεων. Συνεργασία με 
Δικαιούχο για την επίσπευση των απαιτούμενων ενεργειών.

 Κατασκευή του τμήματος «Λαμία - Ξυνιάδα» του αυτοκινητόδρομου 
«Κεντρικής Ελλάδας» (Ε65): συνεργασία με την DG COMP για την 
οριστικοποίηση της αναγκαιότητας υποβολής φακέλου κοινοποίησης Κρατικής 
Ενίσχυσης  (ΦΚΚΕ). Ο ΦΚΚΕ προετοιμάζεται με αξιοποίηση της Τεχνικής 
Βοήθειας (ΤΒ) του Προγράμματος. Παράλληλα προετοιμάζεται ο ΦΜΕ.

 Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας 
στο τμήμα Ροδοδάφνη–Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, 
σηματοδότηση): μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης λόγω 
διαφορετικού βαθμού ωρίμανσης στα δύο επιμέρους τμήματα του έργου. 
Προτεραιοποιείται η δημοπράτηση του τμήματος Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος με 
ενέργειες ωρίμανσης της ΕΡΓΟΣΕ. Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία 
του ΦΜΕ.

 Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσ/κη – 
Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-
επιδομή αυτής: σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την ανάθεση των μελετών 
ωρίμανσης του έργου. Η χρηματοδότηση τους έχει εξασφαλισθεί από το CEF. 
Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία του ΦΜΕ.

 Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ): σε 
εξέλιξη ο διαγωνισμός για την ανάθεση των μελετών ωρίμανσης του έργου. Η 
χρηματοδότηση των μελετών ωρίμανσης έχει δρομολογηθεί από την ΤΒ - 
ΕΤΠΑ του Προγράμματος.  Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία του 
ΦΜΕ.

 Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο – Πάτρα: οι 
διαδικασίες διαβούλευσης για τη διέλευση της γραμμής από τον αστικό ιστό της 
Πάτρας έχουν δημιουργήσει καθυστερήσεις στην πορεία ωρίμανσης του έργου.

 Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων ΡΑΦΗΝΑΣ & 
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος οριστικοποίησης των 
μελετών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου. Για την επίσπευση των 
διαδικασιών αξιοποιούνται πόροι ΤΒ - ΕΤΠΑ. Συνεργασία με Jaspers για την 
προετοιμασία του ΦΜΕ.

 Ύδρευση Κέρκυρας:  μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του 
έργου, λόγω αναγκαιότητας επικαιροποίησης των τεχνικών μελετών ωρίμανσης 
του. Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία του ΦΜΕ.

 Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης): μετακύλιση 
του χρονοδιαγράμματος οριστικοποίησης των μελετών ωρίμανσης και 
υλοποίησης του έργου. Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία του ΦΜΕ.
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 Ολοκληρωμένη Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου: μετακύλιση του 
χρονοδιαγράμματος υποβολής του ΦΜΕ, λόγω αναγκαιότητας επικαιροποίησης 
της ΑΚΟ του έργου. Για το λόγο αυτό αξιοποιούνται πόροι ΤΒ - Ταμείου 
Συνοχής του Προγράμματος.

 ΟΕΔΑ ΝΑ Τομέα Θεσ/κης: μετακύλιση χρονοδιαγράματος λόγω 
ανωριμότητας.

 Τηλεθέρμανση Φλώρινας: μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος υποβολής του 
ΦΜΕ για την επίλυση ζητημάτων κρατικών ενισχύσεων σε συνεργασία με την 
DG COMP.

 Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς: μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης του έργου λόγω αναγκαιότητας επικαιροποίησης των τεχνικών 
μελετών ωρίμανσης του έργου. Οι απαραίτητες ενέργειες εκτελούνται από το 
Δικαιούχο. Ανάλογα μετακυλίεται το χρονοδιάγραμμα υποβολής του ΦΜΕ.
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Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού 
προγράμματος

Κατά τη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
εγκρίθηκαν τροποποιήσεις του Καταλόγου Μεγάλων Έργων (ΜΕ) του αρχικά 
εγκεκριμένου Προγράμματος.

Ειδικότερα:

1. Προστέθηκαν τα εξής 3 phasing (από Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013) ΜΈ: 
oΚατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοφτό-

Ροδοδάφνη - φάση Β’, στον Α.Π. 1 του Ε.Π.
oΚάθετος άξονας 45 Εγνατίας Οδού «Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή», Τμήμα 

«Κορομηλιά- Κρυσταλλοπηγή»– φάση Β’, στον Α.Π. 3 του Ε.Π.
oΤηλεθέρμανση Φλώρινας, στον Α.Π. 10 του Ε.Π.

2. Αφαιρέθηκαν τα εξής 5 ΜΈ: 
oΕπέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από Κορωπί μέχρι 

Λαύριο και σύνδεση λιμένα Λαυρίου, από τον Α.Π. 2 του Ε.Π.,
oΚατασκευή αυτοκινητόδρομου «Καλό Νερό – Τσακώνα», από τον Α.Π. 3 

του Ε.Π,
oΦράγμα Χαβρία, από τον Α.Π. 14 του Ε.Π.,
oΜονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Άνω Λιοσίων από τον Α.Π. 14 του 

Ε.Π.,
oΜονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Φυλής από τον Α.Π. 14 του Ε.Π..

Επιπλέον με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία προόδου των εν λόγω έργων, όπως 
αυτά περιγράφονται ανωτέρω, έχει διαπιστωθεί απόκλιση ως προς το χρονοδιάγραμμα 
κοινοποίησης/υποβολής του ΜΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, η προβλεπόμενη ημερομηνία κοινοποίησης/υποβολής του ΜΕ μετατίθεται :

 Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το 
Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου– Φάση Β’», από Q2 2017 σε Q4 2017.

 Κατασκευή του τμήματος «Λαμία - Ξυνιάδα» του αυτοκινητόδρομου 
«Κεντρικής Ελλάδας» (Ε65), από Q1 2017 σε Q4 2017.

 Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας 
στο τμήμα Ροδοδάφνη–Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)», από 
Q2 2017 σε Q2 2018.

 Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – 
Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-
επιδομή αυτής», από Q1 2019 σε Q4 2019.

 Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)», 
από Q3 2018 σε Q2 2019.

 Κατασκευή αυτοκινητόδρομου «Πάτρα – Πύργος», από Q2 2017 σε Q3 2017.
 Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων ΡΑΦΗΝΑΣ & 

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ», από Q1 2017 σε Q4 2017. (*)
 Ύδρευση Κέρκυρας», από Q4 2016 σε Q4 2017. (*)
 Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
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του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης)», από Q1 
2017 σε Q4 2017. (*)

 Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) 
Νοτιανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης», από Q2 2017 σε Q2 2018. (*)

 Ολοκληρωμένη Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου», από Q4 2016 
σε Q4 2017. (*)

 Τηλεθέρμανση Φλώρινας», από το Q1 2017 σε Q3 2017. (*)
 Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς», από Q1 2017 σε Q1 2019. (*)

(*) Στην Αναθεώρηση του Προγράμματος εντός του 2017 θα τροποποιηθούν και τα 
Ορόσημα των στηλών «Προγραμματισμένη έναρξη υλοποίησης (έτος, τρίμηνο)» και 
«Προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσης».
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10.2. Κοινά σχέδια δράσης

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης
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Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)

Τίτλος του ΚΣΔ CCI Στάδιο 
υλοποίησης 
του ΚΣΔ

Συνολικό 
επιλέξιμο 
κόστος

Συνολική δημόσια 
στήριξη

Συνεισφορά ΕΠ στο 
ΚΣΔ

Άξονας 
προτεραιότ
ητας

Είδος ΚΣΔ [Προγραμματι
ζόμενη] 
υποβολή στην 
Επιτροπή

[Προγραμματι
ζόμενη] 
έναρξη 
υλοποίησης

[Προγραμματιζό
μενη] περάτωση

Κύριες εκροές και κύρια 
αποτελέσματα

Συνολική 
επιλέξιμη 
δαπάνη που 
πιστοποιήθηκε 
στην Επιτροπή

Παρατηρήσεις
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
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ΜΕΡΟΣ Β
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 
50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας 01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ) 

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με Συνολική 
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 330.879.783€. Καλύπτει το 
Θεματικό Στόχο 7 με 3 επιλεγμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες και περιλαμβάνει το 
μεγαλύτερο μέρος των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος στο 
σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ, οι οποίες χωροθετούνται και στις τρεις κατηγορίες 
περιφερειών.

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό του (95,2%) και 
έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης 
για τις δράσεις που εξειδικέυτηκαν (επενδυτικές προτεραιότητες 7i και 7iii).

Στα συμπεράσματα αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που ξεκίνησε το 2016 και 
οριστικοποιήθηκε εντός του 2017, περιλαμβάνεται η ανάγκη συγχρηματοδότησης ενός 
(νέου) phasing έργων από το ΕΠ-ΕΠ, που θα τροφοδοτήσει:

 τους δείκτες εκροής CO11a του Προγράμματος, ο οποίος κρίνεται ως 
κατάλληλος για την παρακολούθηση αντίστοιχων δράσεων και εκφράζουν τα 
σημαντικότερα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος για το 
αντίστοιχο υποσύστημα μεταφορών.

 θα συμβάλουν στους δείκτες αποτελέσματος Τ4420 του Προγράμματος, ο 
οποίος κρίνεται ως ικανοποιητικός για την αποτύπωση του αποτελέσματος από 
την υλοποίηση των αντίστοιχων κατηγοριών δράσεων.

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 7i – «Στήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ» που 
περιλαμβάνει τον Ειδικό Στόχο 1 – «Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού 
Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π» εντάχθηκαν 2 έργα.

Πρόκειται για α) το Phasing Μεγάλο Έργο (ΜΕ) «Κατασκευή νέας διπλής 
σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΦΑΣΗ Β'» και β) το 
νέο έργο «Εκσυγχρονισμός σηματοδότησης-τηλεδιοικησης και εγκατάσταση ΕΤCS 
LEVEL 1 σε εντοπισμένα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα ΑΘΗΝΑ-
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ).
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Τα εν λόγω έργα συνεισφέρουν στους δείκτες Αποτελέσματος:

 Τ4420 - «Χρονοαπόσταση»
 Τ4423 - «Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω 

ηλεκτροκίνησης)»
 Τ4429 - «Εμπορευματικό μεταφορικό έργο»

και στους δείκτες εκροής

 CO11a - «Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ»

 Τ4401 - «Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ 
με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)»

Η επενδυτική προτεραιότητα 7ii «Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το 
περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση 
της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας» που περιλαμβάνει τον Ειδικό 
Στόχο 5 «Ενίσχυση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών με διασύνδεση 
του βασικού σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ με λιμάνια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ και 
γειτονικούς αναπτυξιακούς πόλους» δεν ενεργοποιήθηκε. Οι σχετικές παρεμβάσεις 
παρουσιάζουν ανωριμότητα.

Μέτρα αντιμετώπισης:

Θα διερευνηθεί ο επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου, ανάλογα με τα δεδομένα που 
θα προκύψουν από την Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος, ενόψει της 
επικείμενης Αναθεώρησής του.

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 7iii – «Ανάπτυξη και αποκατάσταση 
ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, 
και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου» που περιλαμβάνει τον Ειδικό 
Στόχο 10 – «Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό 
ΔΕΔ-Μ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας» εντάχθηκε το έργο «Κατασκευή 
κάτω διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών της οδού Αγ. Παρασκευής-Ν. Μενεμένη 
Θεσσαλονίκης», που συνεισφέρει στους δείκτες Αποτελέσματος:

 Τ4420 - «Χρονοαπόσταση»,
 Τ4423 - «Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω 

ηλεκτροκίνησης)»

και στους δείκτες εκροής

 Τ4401 - «Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ 
με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)»

 

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως 
ακολούθως:
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Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών» 

Στόχος: 105.000.000 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 01 έως 31-12-2016 
ανέρχονται σε 50.703.681 €, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 48,2%.

K390 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών 
συστημάτων» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση 
της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη Τ4401.)

Στόχος: 5 συμβάσεις

Έως 31-12-2016 έχουν αναληφθεί 2 συμβάσεις κατασκευής σιδηροδρομικών 
συστημάτων, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 40%.

Τ4401 - «Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με 
συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)»

Στόχος: 649 χλμ

Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.

 

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης πράξεων που υλοποιούν συστήματα 
επί των σιδηροδρομικών γραμμών

β) επιτάχυνση υλοποίησης των ήδη ενταγμένων πράξεων.

Άξονας προτεραιότητας 02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) 

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με Συνολική 
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 216.250.000€. Καλύπτει το 
Θεματικό Στόχο 7 με 2 επιλεγμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες και περιλαμβάνει 
βελτιώσεις κατά μήκος του ΠΑΘΕ/Π που αφορούν αναβαθμίσεις της υφιστάμενης 
σιδηροδρομικής γραμμής και χωροθετούνται σε περισσότερο αναπτυγμένες 
Περιφέρειες.

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 18,5% και έχουν εγκριθεί 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τη δράση που 
εξειδικέυτηκε (επενδυτική προτεραιότητα 7a).

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 7a – «Στήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ» που 
περιλαμβάνει τον Ειδικό Στόχο 1 – «Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού 
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Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π» παρουσιάζεται 
καθυστέρηση στην ένταξη του προγραμματισμένου Μεγάλου έργου «Αναβάθμιση 
ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)», λόγω ανωριμότητας. Οι 
απαραίτητες μελέτες ωρίμανσης του έργου είχαν προταθεί για συγχρηματοδότηση από 
το CEF, αλλά η πρόταση απερρίφθη.

Μέτρα αντιμετώπισης: 

 Επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης των Μελετών
 Εξασφάλιση συγχρηματοδότησης των εν λόγω μελετών από τον ΑΠ 15 – 

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 7c – «Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών 
προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων 
των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση 
της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας»  που περιλαμβάνει τον Ειδικό 
Στόχο 6 – «Ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών (επιβατικών και 
εμπορευματικών) με την επέκταση / αναβάθμιση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου 
Αττικής» το αρχικά προγραμματισμένο Μεγάλο έργο «Επέκταση προαστιακού 
σιδηροδρόμου Αττικής από Κορωπί μέχρι Λαύριο και σύνδεση λιμένα Λαυρίου», στα 
πλαίσια της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης αφαιρέθηκε από τον κατάλογο 
Μεγάλων έργων του Προγράμματος και διερευνάται η χρηματοδότηση του από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) / «Πακέτο Juncker». Ως εκ 
τούτου το περιεχόμενο της επενδυτικής προτεραιότητας μεταβάλλεται σημαντικά, με 
άμεσο αντίκτυπο στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ, το οποίο είχε βασισθεί στην εκροή του 
εν λόγω έργου.

Μέτρα αντιμετώπισης:

Θα διερευνηθεί ο επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου, ανάλογα με τα δεδομένα που 
θα προκύψουν από την Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος, ενόψει της 
επικείμενης Αναθεώρησής του.

 

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως 
ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών» 

Στόχος: 69.000.000 Ευρώ (2018)

Δεν έχει καταχωρηθεί συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 02 έως 31-12-
2016.

K206 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» (Ο δείκτης 
αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των 
συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO11a.)
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Στόχος: 1 σύμβαση

Δεν έχει αναληφθεί κάποια σύμβαση. Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, 
καταγράφεται αλλαγή στην προσέγγιση χρηματοδότησης του έργου, που είχε αρχικά 
σχεδιασθεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7c, με 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η τροφοδότηση του δείκτη. Η απόκλιση αυτή θα 
ληφθεί υπόψη κατά την επικείμενη Αναθεώρηση του Προγράμματος.

CO11a - «Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ 
των οποίων: ΔΕΔ-Μ»

Στόχος: 32 χλμ

Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.

 

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) αντιμετώπιση της αλλαγής περιεχομένου του ΑΠ, όσον αφορά στο δείκτη CO11a, 
στο πλαίσιο Αναθεώρησης του ΕΠ

β) επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης πράξεων στις λοιπές δράσεις του ΑΠ.

Άξονας προτεραιότητας 03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ) 

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με Συνολική 
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 500.882.353€. Καλύπτει το 
Θεματικό Στόχο 7 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα και περιλαμβάνει 
παρεμβάσεις στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο, το οποίο εκτείνεται σε περισσότερες της 
μιας κατηγορίας περιφερειών.

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολό του (100%) και έχουν 
εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις 
δράσεις που εξειδικέυτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 7i )

Στα συμπεράσματα αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που ξεκίνησε το 2016 και 
οριστικοποιήθηκε εντός του 2017, περιλαμβάνεται η ανάγκη συγχρηματοδότησης τριών 
(νέων) phasing έργων από το ΕΠ-ΕΠ, που θα τροφοδοτήσουν:

 τους δείκτες εκροής CO13a του Προγράμματος, ο οποίος κρίνεται ως 
κατάλληλος για την παρακολούθηση αντίστοιχων δράσεων και εκφράζουν τα 
σημαντικότερα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος για το 
αντίστοιχο υποσύστημα μεταφορών.

 θα συμβάλουν στους δείκτες αποτελέσματος Τ4420, Τ4421 και Τ4422 του 
Προγράμματος, οι οποίοι κρίνονται ως ικανοποιητικοί για την αποτύπωση του 
αποτελέσματος από την υλοποίηση των αντίστοιχων κατηγοριών δράσεων.
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Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 7i – «Στήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ» που 
περιλαμβάνει τον Ειδικό Στόχο 2 – «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της 
χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ» εντάχθηκαν 4 έργα.

Πρόκειται για α) τα προαναφερόμενα 3 Phasing έργα: «Μεγάλο Έργο - Κάθετος 
Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-
Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β΄», «Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-
Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β'»  και 
«Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση-
διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια - Φάση Β΄» και β) το νέο έργο 
«Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα: Τμήμα 
Δημάριο -Σύνορα (χ.θ. 8+172- χ.θ.16+147) - Κατασκευή του υποτμήματος από χ.θ. 
9+660 έως χ.θ. 12+820».

Τα εν λόγω έργα συνεισφέρουν στους δείκτες Αποτελέσματος

 Τ4420 - «Χρονοαπόσταση»,
 T4421 - «Προσπελασιμότητα»,
 Τ4422 - «Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος»

και στο δείκτη εκροής

 CO13a - «Συνολικό μήκος νέων οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ».

Το Phasing Μεγάλο έργο Αμβρακία-Άκτιο που είχε περιληφθεί στον αρχικό σχεδιασμό 
δεν έχει ακόμη ενταχθεί λόγω επαναδημοπράτησης μέρους του Φυσικού Αντικειμένου 
δεδομένης της αστοχίας που παρουσιάσθηκε στις επιμέρους συμβάσεις υλοποίησης 
τμημάτων του έργου.

Σε ότι αφορά στα νέα Μεγάλα έργα του άξονα υπάρχει συστηματική συνεργασία με 
τους δικαιούχους σε σχέση με: α) την ένταξή τους εντός του 2017, β) τη διαμόρφωση 
Φακέλου Μεγάλου Έργου και γ) την αντιμετώπιση θεμάτων κρατικών ενισχύσεων, 
όπου απαιτείται.

Για τον Ειδικό Στόχο 3 – «Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού 
ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων 
ατυχημάτων» τροποποιήθηκε η εξειδίκευση ώστε να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις 
οδικής ασφάλειας κατά μήκος της υφιστάμενης οδού Καλό Νερό – Τσακώνα, με 
ταυτόχρονη αφαίρεση του Μεγάλου έργου της κατασκευής νέου αυτοκινητόδρομου 
«Καλό Νερό – Τσακώνα».

 

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως 
ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών» 

Στόχος: 160.000.000 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 03 έως 31-12-2016 
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ανέρχονται σε 37.856.727,30   €, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 23,7%.

K206 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» (Ο δείκτης 
αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των 
συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO13a.)

Στόχος: 9 συμβάσεις

Έως 31-12-2016 έχουν αναληφθεί 4 συμβάσεις κατασκευής οδικών τμημάτων, ήτοι 
καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 44%.

CO13a - «Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ»

Στόχος: 206,3 χλμ

Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.

 

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση υλοποίησης των ήδη ενταγμένων phasing πράξεων.

β) επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης και υλοποίησης των έργων  (εκ 
μέρους των δικαιούχων)

Άξονας προτεραιότητας 04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
(ΕΤΠΑ) 

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με Συνολική 
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 125.000.000€. Καλύπτει το 
Θεματικό Στόχο 7 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα και περιλαμβάνει 
παρεμβάσεις στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο, το οποίο εκτείνεται σε μια κατηγορία 
περιφερειών (περιφέρειες σε μετάβαση).

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολό του (100%) και έχουν 
εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις 
δράσεις που εξειδικέυτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 7a).

 Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 7a – «Στήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ» που 
περιλαμβάνει τον Ειδικό Στόχο 2 – «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της 
χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ» εντάχθηκαν 2 έργα. Πρόκειται 
για το νέο έργο  «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων» και 
το μεταφερόμενο έργο (από το ΕΠ-ΕΠ) «          Γούρνες -Χερσόνησος» που έχει ήδη 
ενταχθεί από το 2015.

Τα εν λόγω έργα συνεισφέρουν στους δείκτες Αποτελέσματος
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 Τ4420 - «Χρονοαπόσταση»,
 T4421 - «Προσπελασιμότητα»,
 Τ4422 - «Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος»

και στο δείκτη εκροής

 CO14a - «Οδικό Δίκτυο: Συνολικό Μήκος Ανακατασκευασμένων ή 
Αναβαθμισμένων Οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ»

 

Για τον Ειδικό Στόχο 3 –« Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού 
ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων 
ατυχημάτων» υπήρξε συνεργασία με τον δυνητικό Δικαιούχο της σχετικής δράσης. 
Εντός του 2017 εκδόθηκε η σχετική πρόσκληση.

 

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως 
ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών» 

Στόχος: 40.000.000 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 04 έως 31-12-2016 
ανέρχονται σε 20.224.199,55 €, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 50,6%. 
Ωστόσο μέρος των παραπάνω δαπανών, ύψους 8.138.288,18€ στο πρώτο τρίμηνο του 
2017 εξαιρέθηκαν από τους λογαρισμούς των ενδιάμεσων πληρωμών από την Αρχή 
πληρωμής καθ’ υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω ελέγχου για εναρμονισμένη 
πρακτική μεταξύ των ελληνικών και ξένων κατασκευαστικών επιχειρήσεων, από την 
Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΕΑ).

CO14a - «Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 
οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ»

Στόχος: 9 χλμ (2018)

Έως 31-12-2016 δεν έχει ολοκληρωθεί κάποιο οδικό τμήμα.

 

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση υλοποίησης των ήδη ενταγμένων πράξεων

β) επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης και υλοποίησης των έργων  (εκ 
μέρους των δικαιούχων)

γ) επίλυση του θέματος χειρισμού των δαπανών των πράξεων με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, που ελέγχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού για 
εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ των ελληνικών και ξένων κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων.
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Άξονας προτεραιότητας 05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ) 

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με Συνολική 
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 61.873.400€. Καλύπτει το 
Θεματικό Στόχο 7 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα σε δύο κατηγορίες 
περιφερειών (τις λιγότερο αναπτυγμένες και τις περιφέρειες μετάβασης) και 
περιλαμβάνει τοπικές βελτιώσεις προσπελασιμότητας ορεινών περιοχών ή/και 
βελτιώσεις στην πρόσβαση σε νησιωτικά λιμάνια και αεροδρόμια απομακρυσμένων 
περιοχών της χώρας, οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα στην επαρκή σύνδεσή τους 
με την ηπειρωτική χώρα.

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολό του (100%) και έχουν 
εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις 
δράση που εξειδικέυτηκε (επενδυτική προτεραιότητα 7b).

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 7b – «Ενίσχυση της περιφερειακής 
κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις 
υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων» που περιλαμβάνει 
τον Ειδικό Στόχο 4 – «Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και 
τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / 
παραμεθόριων / απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση 
κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων» όσον αφορά στις περιφέρειες μετάβασης, 
εντάχθηκε το έργο «Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου 
Λέσβου», που συνεισφέρει στους δείκτες Αποτελέσματος

 Τ4420 - «Χρονοαπόσταση»,
 T4421 - «Προσπελασιμότητα»,
 Τ4422 - «Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος»

και στο δείκτη εκροής

 Τ4402 - «Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού 
δικτύου».

Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη πρόσκληση. 
Οι σχετικές παρεμβάσεις παρουσιάζουν ανωριμότητα.

Μέτρα αντιμετώπισης:

Θα διερευνηθεί ο επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου, ανάλογα με τα δεδομένα που 
θα προκύψουν από την Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος, ενόψει της 
επικείμενης Αναθεώρησής του.
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Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως 
ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών» 

Στόχος: Περιφέρειες σε Μετάβαση - 13.414.488,00 Ευρώ (2018)

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες - 6.585.512,00 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 05 έως 31-12-2016 
αφορά μόνο σε περιφέρειες σε Μετάβαση και ανέρχεται σε 7.517.687,15 €, ήτοι 
καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 56%.

T4402 - «Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού 
δικτύου»

Στόχος: 23 χλμ (2018)

Έως 31-12-2016 δεν έχει ολοκληρωθεί κάποιο οδικό τμήμα.

 

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση υλοποίησης της ήδη ενταγμένης πράξης.

β) επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου του ΑΠ στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την Αξιολόγηση 
εφαρμογής του Προγράμματος.

Άξονας προτεραιότητας 06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ) 

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με Συνολική 
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 58.876.471€. Καλύπτει το 
Θεματικό Στόχο 7 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα και περιλαμβάνει 
παρεμβάσεις λιμενικών υποδομών του διευρωπαϊκού δικτύου και οριζόντιες δράσεις για 
τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολό του (100%)  και έχουν 
εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις 
δράσεις που εξειδικέυτηκαν (επενδυτικές προτεραιότητες 7i).

Στα συμπεράσματα αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που ξεκίνησε το 2016 και 
οριστικοποιήθηκε εντός του 2017, περιλαμβάνεται η ανάγκη συγχρηματοδότησης ενός 
(νέου) phasing έργου από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, που θα τροφοδοτήσει:

 τους δείκτες εκροής Τ4403 του Προγράμματος, ο οποίος κρίνεται ως 
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κατάλληλος για την παρακολούθηση αντίστοιχων δράσεων και εκφράζουν τα 
σημαντικότερα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος για το 
αντίστοιχο υποσύστημα μεταφορών.

 θα συμβάλουν στους δείκτες αποτελέσματος Τ4424 του Προγράμματος, ο 
οποίος κρίνεται ως ικανοποιητικός για την αποτύπωση του αποτελέσματος από 
την υλοποίηση των αντίστοιχων κατηγοριών δράσεων.

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 7i – «Στήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ» που 
περιλαμβάνει τον Ειδικό Στόχο 7 – «Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών 
εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής – 
Ιονίου» εντάχθηκε το phasing έργο «Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης - 
Φάση Α2», που συνεισφέρει στο δείκτη Αποτελέσματος

 Τ4424 - «Κατάπλοι και Απόπλοι Πλοίων»

και στο δείκτη εκροής

 Τ4403 - «Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και 
βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται».

Παράλληλα εξετάζεται η ένταξη του έργου Λιμάνι Ηγουμενίτσας (Γ1 Φάση), για το 
οποίο το πρώτο τρίμηνο του 2017 κοινοποιήθηκε ο Φάκελος Κρατικής Ενίσχυσης στην 
DGCOMP.

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 8 – «Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων 
επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας 
και διάσωσης στη θάλασσα» δεν εντάχθηκαν έργα εντός του 2016. Εντός του 2017 
εντάχθηκε το έργο «Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για 
αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς 
Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)».

Υπάρχει συστηματική συνεργασία με τον δικαιούχο και την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με παράλληλη παροχή Τεχνικής 
Βοήθειας για περαιτέρω ωρίμανση των βασικών παρεμβάσεων που συμβάλλουν στο 
πλαίσιο επίδοσης.

 

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως 
ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών» 

Στόχος: 19.000.000,00 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 06 έως 31-12-2016 
ανέρχεται σε 6.842.280,20€, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 36%.
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Κ392 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων 
ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής 
ζώνης» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της 
προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη T4404.)

Στόχος: 1 σύμβαση

Έως 31-12-2016 δεν έχουν αναληφθεί συμβάσεις υλοποίησης συστημάτων.

 

T4404 - «Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / 
περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης»

Στόχος: 2 συστήματα

Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.

 

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης πράξεων (εκ μέρους της ΕΥΔ)

β) επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης και υλοποίησης των έργων  (εκ 
μέρους των δικαιούχων)

Άξονας προτεραιότητας 07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ) 

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με Συνολική 
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 85.294.118€. Καλύπτει το 
Θεματικό Στόχο 7 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα και περιλαμβάνει 
εστιασμένες παρεμβάσεις σε υφιστάμενα αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ σε 
νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, καθώς και την εγκατάσταση/βελτίωση συστημάτων 
αεροναυτιλίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στον εθνικό εναέριο χώρο, 
και συστημάτων/υποδομών που επηρεάζουν την ασφάλεια επιβατών και αεροδρομίων 
σε νησιωτικά αεροδρόμια.

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί το 61,6% και έχουν εγκριθεί από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις που 
εξειδικέυτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 7ii).

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 7ii – «Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών 
προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων 
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των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση 
της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας» που περιλαμβάνει τον Ειδικό 
Στόχο 11 – «Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του 
ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας» καταγράφηκε προβλήμα 
ανωριμότητας των προς συγχρηματοδότηση έργων. Έγινε συνεργασία με 
δικαιούχους για ωρίμανση διαδικασιών ένταξης.

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 9 – «Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου 
εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του 
ΔΕΔ-Μ» δεν εντάχθηκαν έργα εντός του 2016. Υπάρχει συνεργασία με τον δικαιούχο 
για την ωρίμανση σχετικών παρεμβάσεων.

Μέτρα αντιμετώπισης:

Θα διερευνηθεί ο επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου, ανάλογα με τα δεδομένα που 
θα προκύψουν από την Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος, ενόψει της 
επικείμενης Αναθεώρησής του.

 

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως 
ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών» 

Στόχος: 27.000.000,00 Ευρώ (2018)

Δεν έχει καταχωρηθεί συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 07 έως 31-12-
2016. 

T4405 - «Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται»

Στόχος: 1 αερολιμένας (2018)

Έως 31-12-2016 δεν έχει ολοκληρωθεί κάποιο παρέμβαση σε αερολιμένα.

T4406 - «Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών»

Στόχος: 5 συστήματα (2018)

Έως 31-12-2016 δεν έχει υλοποιηθεί κάποιο σύστημα.

 

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) Συνεργασία με δυνητικούς δικαιούχους, επιτελικές δομές/αρμόδιες αρχές για την 
προτεραιοποίηση έργων που συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής του 
Προγράμματος για τις αεροπορικές μεταφορικές υποδομές και την ασφάλεια της 
αεροναυτιλίας.

β) επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης και υλοποίησης των έργων (εκ 
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μέρους των δικαιούχων)

 

Άξονας προτεραιότητας 08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ) 

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με Συνολική 
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 838.196.982€. Καλύπτει το 
Θεματικό Στόχο 4 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα σε μία κατηγορία 
περιφερειών (τις λιγότερο αναπτυγμένες) και περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης και την προώθηση της ανάπτυξης των λοιπών 
μέσων ΜΜΜ σταθερής τροχιάς στη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό του (98,9%) και 
έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης 
για τις δράσεις που εξειδικέυτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 4e).

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 4e – «Προώθηση στρατηγικών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής 
κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των 
επιπτώσεων» που περιλαμβάνει τον Ειδικό Στόχο 12 – «Προώθηση των καθαρών 
αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική 
περιοχή της Θεσσαλονίκης» εντάχθηκαν 2 έργα. Πρόκειται για τα 2 phasing Μεγάλα 
Έργα «Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και 
Προμήθεια Συρμών - Φάση Β΄» και «Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως 
Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β΄».

Τα εν λόγω έργα συνεισφέρουν στους δείκτες Αποτελέσματος

 Τ4428 - «Πρόσθετος Πληθυσμός με Δυνατότητα Εξυπηρέτησης από Μέσα 
Σταθερής Τροχιάς»,

 T4430 - «Εκτιμώμενη Ετήσια Μείωση των Εκπομπών των Αερίων Θερμοκηπίου 
από Έργα Μετρό»

και στο δείκτη εκροής

 CO15 - «Αστικές Συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών 
Τραμ και Μετρό».

 

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως 
ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών» 
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Στόχος: 220.000.000,00 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 08 έως 31-12-2016 
ανέρχεται σε 79.340.466,80 €, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 36%.

Κ206 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» (Ο δείκτης 
αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των 
συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO15.)

Στόχος: 2 συμβάσεις

Έως 31-12-2016 έχουν αναληφθεί 2 συμβάσεις κατασκευής έργων Μετρό.

CO15 - «Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ 
και μετρό»

Στόχος: 14,4 χλμ γραμμής Μετρό

Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.

 

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων (εκ μέρους των δικαιούχων)

Άξονας προτεραιότητας 09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ) 

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με Συνολική 
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 527.450.589€. Καλύπτει το 
Θεματικό Στόχο 4 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα και περιλαμβάνει την 
ολοκλήρωση της κατασκευής της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας (τμήμα 
Χαϊδάρι – Πειραιάς), την κατασκευή του τμήματος Α της γραμμής 4 του Μετρό 
Αθήνας, καθώς και παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών.

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 64,5%  και έχουν εγκριθεί 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις 
που εξειδικέυτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 4v).

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 4v – «Προώθηση στρατηγικών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής 
κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των 
επιπτώσεων» που περιλαμβάνει τον Ειδικό Στόχο 13 – «Προώθηση των καθαρών 
αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας» εντάχθηκε το 
phasing Μεγάλο έργο «Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & 
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Συρμοί του Μετρό Αθήνας - Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία - Φάση 
Β΄», που συνεισφέρει στους δείκτες Αποτελέσματος

 Τ4428 - «Πρόσθετος Πληθυσμός με Δυνατότητα Εξυπηρέτησης από Μέσα 
Σταθερής Τροχιάς»,

 T4430 - «Εκτιμώμενη Ετήσια Μείωση των Εκπομπών των Αερίων Θερμοκηπίου 
από Έργα Μετρό»

και στο δείκτη εκροής

 CO15 - «Αστικές Συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών 
Τραμ και Μετρό».

Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε σταδιακή προετοιμασία και το έργο της γραμμής 4 του 
Μετρό Αθηνών (τμήμα ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ-ΓΟΥΔΗ) στο οποίο παρατηρείται 
μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος λόγω καθυστέρησης στην ωρίμανση του έργου. Η 
προετοιμασία της υποβολής του Φακέλου Μεγάλου Έργου πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με την ομάδα Jaspers.

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 14 – «Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
για μείωση  των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη 
μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας» εντάχθηκε το νέο έργο «Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Καυσίμων», που συνεισφέρει στο δείκτη εκροής Τ4407 - «Παρεμβάσεις 
Βελτίωσης του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών».

 

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως 
ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών» 

Στόχος: 168.000.000,00 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 09 έως 31-12-2016 
ανέρχεται σε 38.916.339,15 €, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 23,2%.

Κ206 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» (Ο δείκτης 
αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των 
συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO15.)

Στόχος: 5 συμβάσεις

Έως 31-12-2016 έχει αναληφθεί 1 σύμβαση κατασκευής έργων Μετρό.

CO15 - «Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ 
και μετρό»

Στόχος: 19,3 χλμ γραμμής Μετρό

Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.
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Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης και συμβασιοποίησης της πράξης  της γραμμής 
4 του Μετρό (εκ μέρους της ΕΥΔ και του δικαιούχου)

β) επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων  (εκ μέρους των δικαιούχων)

Άξονας προτεραιότητας 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ) 

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με Συνολική Δημόσια 
δαπάνη ύψους 117.500.000€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 4, με 3 Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και περιλαμβάνει Δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης κτιρίων, 
τηλεθέρμανσης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Έως την 31-12-2016 ο ΑΠ είχε ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 83,96% και έχουν εγκριθεί 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης για τις 
δράσεις που εξειδικεύτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 4c, 4e και 4g).

 

Σε σχέση με τη στοχοθεσία παρατηρείται  απόκλιση που οφείλεται ειδικότερα στους 
παρακάτω λόγους  :

 Στο πλαίσιο της ΕΠ 4c-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,  δεν έχουν εκδοθεί προσκλήσεις εξαιτίας της μη 
εφαρμογής ακόμη του νέου ΚΕΝΑΚ (συνδέεται και με αιρεσιμότητα του 
προγράμματος) , με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η αποσαφήνιση των 
παραμέτρων εκείνων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση νέων 
προτάσεων. Οι παράμετροι αυτές πρέπει  να έχουν με σαφήνεια προσδιοριστεί 
στις υπό έκδοση προσκλήσεις.

 Στο πλαίσιο της ΕΠ 4e-Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής 
κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής, έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση 
«Βελτίωση της κινητικότητας και επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής-
Πράσινη Γειτονιά», ενώ δεν έχει γίνει καμία ένταξη πράξης. Η πρόσκληση 
απευθύνονταν σε χαρακτηρισμένη πράξη phasing και παρουσιάστηκε 
καθυστέρηση λόγω οριστικοποίησης της Έκθεσης κλεισίματος, όσον αφορά το 
φυσικό αντικείμενο της Α΄φάσης με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η 
αξιολόγηση της Β΄ φάσης. Επιπλέον απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος ώστε να 
διευθετηθούν  σε συνεργασία με το Δικαιούχο (ΚΑΠΕ) τεχνικά ζητήματα της 
πράξης. Εξάλλου θέματα που άπτονται της αξιολόγησης του προς ένταξη έργου, 
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έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του νέου ΚΕΝΑΚ που ακόμη εκκρεμεί.  
  Στο πλαίσιο της ΕΠ 4g- Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας 

και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα, 
έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση «Τηλεθερμάνσεις Δυτικής Μακεδονίας», ενώ δεν 
έχει γίνει καμία ένταξη πράξης. Η πρόσκληση απευθύνονταν και σε 
χαρακτηρισμένη πράξη phasing. Η πρόσκληση εκδόθηκε με καθυστέρηση τον 
Δεκέμβριο 2016 αφού έπρεπε να διαχωριστεί το φυσικό αντικείμενο της phasing 
πράξης (Τηλεθέρμανση Φλώρινας). Επιπλέον απαιτήθηκε χρόνος για επίλυση 
ζητημάτων κρατικών ενισχύσεων σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία.  

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι  έχει υπάρξει μηδενική συμβολή στους Δείκτες 
του ΑΠ, τόσο Εκροής (CO32, CO34, CO38, Τ4408) όσο και  Αποτελέσματος (Τ4432, 
Τ4433)

Μέτρα αντιμετώπισης:

Η επιτάχυνση τόσο των διαδικασιών έκδοσης των προσκλήσεων που υπολείπονται 
(είναι έτοιμα τα σχέδια σχετικών προσκλήσεων με το αντικείμενό τους προς 
οριστικοποίηση), όσο και των διαδικασιών αξιολόγησης με συμπιεσμένα χρονικά 
περιθώρια και ανελαστικούς χρόνους εξέτασης κάθε σταδίου της, σε στενή συνεργασία 
με τους δικαιούχους των πράξεων. Επιπλέον εξετάζεται όπου είναι απαιτητό και με το 
θεματικό Υπουργείο ο επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου δράσεων, ανάλογα και 
με τα δεδομένα που θα προκύψουν από την ενδιάμεση αξιολόγηση εφαρμογής του 
προγράμματος, ενόψει της επικείμενης αναθεώρησής του. Τέλος, τα παραπάνω θα 
ληφθούν υπόψη σε μία πιθανή μελλοντική αναθεώρηση του Πλαισίου Επίδοσης.

 

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως 
ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών» 

Στόχος: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  - 14.219.563 Ευρώ (2018)

περιφέρειες σε Μετάβαση - 9.521.531,00 Ευρώ (2018)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες     17.349.075,00 Ευρώ (2018)

Δεν έχει καταχωρηθεί συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 10 έως 31-12-
2016.

CO32  - «Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας των δημόσιων κτιρίων»

Στόχος: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  - 1.901.000 kWh/year (2018)

Περιφέρειες σε Μετάβαση -             796.000 kWh/year (2018)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες     10.255.000 kWh/year (2018)
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Έως 31-12-2016 δεν επιτευχθεί κάποια μείωση.

CO38 - «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές 
περιοχές»

Στόχος: 41.600 μ2

Έως 31-12-2016 δεν επιτευχθεί η ανάπλαση κάποιου χώρου.

 

Για την ενεργοποίηση σημαντικού μέρους του ΑΠ και την υλοποίηση των αντίστοιχων 
έργων, υπήρχε η αιρεσιμότητα EAC T.04.1 (αφορά στην αποδοτικότητα της χρήσης

ενέργειας από τους τελικούς χρήστες) η οποία δεν είχε εκπληρωθεί μέχρι 31-12-2016. 
Δεδομένου ότι ο νέος ΚΕΝΑΚ είναι υπό δημοσίευση, για την επίτευξη των στόχων, 
απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης προσκλήσεων και εντάξεων ικανού αριθμού 
έργων εντός του 2017, εκ μέρους της ΕΥΔ

β) ενεργοποίηση των δικαιούχων για άμεση συμβασιοποίηση και επίσπευση των 
διαδικασιών υλοποίησης των έργων

Άξονας προτεραιότητας 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ) 

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με Συνολική 
Δημόσια δαπάνη ύψους 115.496.158€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 5, με 2 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και περιλαμβάνει Δράσεις προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή καθώς και πρόληψης των κινδύνων από πλημμύρες.  

Έως την 31-12-2016 ο ΑΠ είχε ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 100% και έχουν εγκριθεί από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις που 
εξειδικεύτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 5i και 5ii).

 Στο πλαίσιο της ΕΠ 5i-Στήριξη επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των βασιζόμενων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων 
 δεν έχουν εκδοθεί προσκλήσεις.

Η απόκλιση από τη στοχοθεσία οφείλεται στη μη έγκαιρη ανταπόκριση των 
δικαιούχων στις διαδικασίες ωρίμανσης των πράξεων και ειδικότερα, όσον αφόρα στο 
        Μεγάλο Έργο «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς», ο δικαιούχος βρίσκεται σε 
διαδικασία επικαιροποίησης των τεχνικών μελετών

Μέτρα αντιμετώπισης:

Επίσπευση διαδικασιών επικαιροποίησης και υλοποίησης τεχνικών μελετών από τους 
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Δικαιούχους

 Στο πλαίσιο της ΕΠ 5ii- Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση 
ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και 
ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών, έχει εκδοθεί 1 
πρόσκληση κι έχει ενταχθεί 1 πράξη που αφορά στα Σχέδια Διαχείρισης 
Κινδύνων Πλημμύρας για τις Λεκάνες Απορροής Ποταμών όλων των Υδατικών 
Διαμερισμάτων της χώρας, η οποία συμβάλλει στο Δείκτη Εκροής 

oΤ4410- Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας 

και στο Δείκτη Αποτελέσματος

 Τ4434-  Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση 
του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

 

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως 
ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών» 

Στόχος: 40.423.655 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 11 έως 31-12-2016 
ανέρχεται σε 1.569.614,87 €, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 3,9%.

K393   - «Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα» (Ο δείκτης 
αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των 
συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη T4410.)

Στόχος: 4 συμβάσεις

Έως 31-12-2016 έχουν αναληφθεί 7 συμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα.

T4410 - «Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας»

Στόχος: 68.442,92 χλμ2

Έως 31-12-2016 δεν έχουν ολοκληρωθεί σχετικές δράσεις.

 

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση υλοποίησης των ήδη ενταγμένων πράξεων.

β) επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης του Μεγάλου έργου 
«Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς»
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Άξονας προτεραιότητας 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) 

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με Συνολική Δημόσια 
δαπάνη ύψους 53.578.007€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 6, με 3 Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και περιλαμβάνει Δράσεις βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος, 
προστασίας της βιοποικιλότητας και ικανοποίησης του περιβαλλοντικού κεκτημένου 
στο σύνολο της χώρας πλην των περιφερειών Ν.Αιγαίου και Στ.Ελλάδας 

Έως την 31-12-2016 ο ΑΠ είχε ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 46,8% και έχουν εγκριθεί 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις 
που εξειδικεύτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 6b, 6d και 6e).

 

 Στο πλαίσιο της ΕΠ 6b- Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις, έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση 
κι έχει ενταχθεί 1 πράξη που αφορά στις επικαιροποιήσεις των Σχεδίων 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Ποταμών των υδατικών 
διαμερισμάτων της χώρας, η οποία συμβάλλει στο Δείκτη Εκροής 

oΤ4411- Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται/ εφαρμόζονται

και στο Δείκτη Αποτελέσματος

 Τ4435- Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις 
κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ.

 Στο πλαίσιο της ΕΠ 6d-Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και 
του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω 
του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών, έχουν εκδοθεί 2 
προσκλήσεις κι έχουν ενταχθεί 2 πράξεις που αφορούν: (α) στην κατάρτιση 
προδιαγραφών χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών και (β) στη σύνταξη 
ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές Δικτύου Natura 
2000.

Οι εν λόγω πράξεις συνεισφέρουν στην επίτευξη του Δείκτη Εκροής 

 Τ4411- Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται/ εφαρμόζονται

και στο Δείκτη Αποτελέσματος

 Τ4435- Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις 
κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ

 Στο πλαίσιο της ΕΠ 6e-Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την 
απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
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(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του 
θορύβου, έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις ενώ δεν έχει ενταχθεί καμία πράξη.

H απόκλιση από τη στοχοθεσία οφείλεται:

 Στη μη ανταπόκριση των δικαιούχων στις εκδοθείσες Προσκλήσεις :  α. 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και β. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

 Στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης των μελετών και των 
προτύπων τευχών διακήρυξης (Ν. 4412/2016), που επέφερε καθυστέρηση στην 
υλοποίηση των διαδικασιών

Μέτρα αντιμετώπισης:  

 Συνεργασία με τους δικαιούχους και τις αρμόδιες αρχές για την έκδοση  ή/και 
επανέκδοση προσκλήσεων

Εφαρμογή ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων  εκ μέρους των δικαιούχων για την 
τήρηση του νέου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση των μελετών

 

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως 
ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών» 

Στόχος: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  - 4.986.000 Ευρώ (2018)

περιφέρειες σε Μετάβαση - 2.223.669 Ευρώ (2018)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 12.078.413 Ευρώ (2018)

Δεν έχει καταχωρηθεί συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 12 έως 31-12-
2016.

T4411  - «Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 
εφαρμόζονται»

Στόχος: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  - 22 σχέδια/συστήματα/εργαλεία (2018)

Περιφέρειες σε Μετάβαση -             22 σχέδια/συστήματα/εργαλεία (2018)

    Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες     - 22 σχέδια/συστήματα/εργαλεία (2018)

Έως 31-12-2016 δεν έχουν ολοκληρωθεί σχετικές δράσεις.

 

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση υλοποίησης των ήδη ενταγμένων πράξεων που αφορούν στις λιγότερο 
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ανεπτυγμένες περιφέρειες καθώς και στις περιφέρειες σε μετάβαση.

β) ένταξη νέων πράξεων που αφορούν στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Άξονας προτεραιότητας 13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με Συνολική Δημόσια 
δαπάνη ύψους 7.997.798€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 6, με 3 Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και περιλαμβάνει Δράσεις βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος, 
προστασίας της βιοποικιλότητας και ικανοποίησης του περιβαλλοντικού κεκτημένου 
στις περιφέρειες  Ν.Αιγαίου και Στ.Ελλάδας 

Έως την 31-12-2016 ο ΑΠ είχε ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 74,26% και έχουν εγκριθεί 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις 
που εξειδικεύτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 6b, 6d και 6e).

 Στο πλαίσιο της ΕΠ 6b- Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις, έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση 
κι έχει ενταχθεί 1 πράξη που αφορά επικαιροποιήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης 
των Λεκανών Απορροής των Ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων στις 
Περιφέρειες Νοτ. Αιγαίου και Στ.Ελλάδας., η οποία συμβάλλει στο Δείκτη 
Εκροής 

oΤ4411- Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται/ εφαρμόζονται

και στο Δείκτη Αποτελέσματος

 Τ4435- Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις 
κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ.

 Στο πλαίσιο της ΕΠ 6d-Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και 
του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω 
του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών, έχει εκδοθεί 1 
πρόσκληση κι έχει ενταχθεί 1 πράξη που αφορά στη σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών 
Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές Δικτύου Natura 2000 στις 
Περιφέρειες Νοτ. Αιγαίου και Στ.Ελλάδας., η οποία συνεισφέρει στην επίτευξη 
του Δείκτη Εκροής  

oΤ4411- Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που 
εκπονούνται/ εφαρμόζονται

και στο Δείκτη Αποτελέσματος
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 Τ4435-Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις 
κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ.

 Στο πλαίσιο της ΕΠ 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, έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις ενώ δεν έχει ενταχθεί καμία πράξη.

 

H απόκλιση από τη στοχοθεσία οφείλεται:

 Στη μη ανταπόκριση των δικαιούχων στην απαιτούμενη ωρίμανση των δράσεων 
προκειμένου να εκδοθούν οι Προσκλήσεις

 Στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης των μελετών και των 
προτύπων τευχών διακήρυξης (Ν. 4412/2016), που επέφερε καθυστέρηση στην 
υλοποίηση των διαδικασιών

Μέτρα αντιμετώπισης:  

Συνεργασία με τους δικαιούχους και τις αρμόδιες αρχές για την έκδοση  προσκλήσεων

Εφαρμογή ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων  εκ μέρους των δικαιούχων για την 
τήρηση του νέου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση των μελετών

 

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως 
ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών» 

Στόχος: Περιφέρειες σε Μετάβαση - 979.407 Ευρώ (2018)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1.819.822 Ευρώ (2018)

Δεν έχει καταχωρηθεί συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 13 έως 31-12-
2016.

T4411  - «Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / 
εφαρμόζονται»

Στόχος:                      Περιφέρειες σε Μετάβαση - 4 σχέδια/συστήματα/εργαλεία (2018)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες     - 4 σχέδια/συστήματα/εργαλεία (2018)

Έως 31-12-2016 δεν έχουν ολοκληρωθεί σχετικές δράσεις.

 

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α): επιτάχυνση υλοποίησης των 
ήδη ενταγμένων πράξεων που αφορούν στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
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καθώς και στις περιφέρειες σε μετάβαση.

Άξονας προτεραιότητας 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) 

Ο ΑΠ 14 συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με ΣΔΔ που ανέρχεται σε 
2.046.984.591€.

Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 6 με 4 Επενδυτικές Προτεραιότητες. Περιλαμβάνει σε 
επίπεδο χώρας τo μεγαλύτερο μέρος των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων στους 
τομείς διαχείρισης (α) στερεών αποβλήτων (β) λυμάτων (γ) υδατικών πόρων, στον 
τομέα βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος, στον τομέα προστασίας/ενίσχυσης της 
βιοποικιλότητας.

Από τη συνολική ΣΔΔ του ΑΠ, έχουν εκχωρηθεί πόροι ύψους 942.217.159€ ΣΔΔ σε 13 
ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών (ΕΥΔ/ΠΕΠ) ως ΕΦΔ (ΥΑ 
10383/2016, η οποία τροποποίησε εντός του 2016 την ΥΑ 3848/2015).

Η εκχώρηση αφορά στις ΕπΠρ 6i και 6ii. Ειδικότερα:

Για την ΕπΠρ 6i έχουν εκχωρηθεί προς διαχείριση πόροι ύψους 332.058.220€ σε 11 
ΕΥΔ/ΠΕΠ για δράσεις, κατά περίπτωση:

(α) διαχείρισης βιοαποβλήτων,

(β) δημιουργίας δικτύου Πράσινων Σημείων και

(γ) ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.

Τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν χωροθετούνται στις Περιφέρειες συμφωνα με 
τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ.

Για την ΕπΠρ 6ii έχουν εκχωρηθεί προς διαχείριση πόροι ύψους 610.158.939 € σε 12 
ΕΥΔ/ΠΕΠ ως ΕΦΔ για δράσεις διαχείρισης αστικών λυμάτων σε:

(α) οικισμούς Β’ προτεραιότητας στην Περιφέρεια Αττικής

(β) οικισμούς Γ’ προτεραιότητας για τις λοιπές Περιφέρειες.

Τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν προκύπτουν ως υποχρέωση εφαρμογής της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, που καταγράφονται στον επικαιροποιημένο πίνακα της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΝ (30-06-2016).

Για την ΕπΠρ 6ii οριστικοποιήθηκε εντός του 2016, σε στενή συνεργασία με τους ΕΦΔ 
(τεχνικές συναντήσεις, αλληλογραφία), ο επιμερισμός του προγραμματισμού 
συγχρηματοδότησης των έργων διαχείρισης λυμάτων που χωροθετούνται σε κάθε 
Περιφέρεια. Αποτυπώθηκε σε έγγραφα της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ο επιμερισμός των 
έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν υπό την διαχείριση (α) της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
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και (β) των ΕΦΔ. Πιο συγκεκριμένα:

(α) Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με πρόσκληση που εξέδωσε εντός του 2016, 
 συγχρηματοδοτεί phasing έργα (του ΕΠ-ΠΕΡΑΑ 2007-2013) για τη διαχείριση 
λυμάτων οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας σε όλη την επικράτεια, με συμβασιοποιημένα 
υποέργα κατασκευής (εργολαβίες).

(β) Οι ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΠΕΠ) συγχρηματοδοτούν (α) phasing έργα (του ΕΠ-ΠΕΡΑΑ 2007-
2013) για τη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας με συμβασιοποιημένη 
τουλάχιστον μία κύρια εργολαβία και (β) νέα έργα.

 

Συνολική πρόοδος του ΑΠ

Μέχρι 31-12-2016 ο ΑΠ 14 έχει ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 83,75% (5η Εξειδίκευση).  
Ειδικότερα:

Στην ΕΠ 6i: «Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την 
αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις 
που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις» έχουν εγκριθεί κριτήρια άμεσης αξιολόγησης 
(από Επ.Πα.) και έχουν γίνει οι εξής ενέργειες:

 Στον Ειδικό Στόχο (ΕΣ) 26: « Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία 
προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης», δεν εντάχθηκαν έργα σε 
Προσκλήσεις της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ενός ΕΦΔ. 

Δεν υπήρξε συμβολή στους δείκτες

 εκροής CO17 «Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων»
 αποτελέσματος Τ4437 «Κλάσμα χωριστά συλλεγέντων αστικών στερεών 

αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση».

 Στον ΕΣ 27: «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ- 
Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης», 
εντάχθηκαν 4 έργα σε Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 2 έργα  
σε Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ Περ. Κεντρικής Μακεδονίας που συμβάλλουν 
στους δείκτες: 

oεκροής CO17 και T4412: «Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που 
οδηγείται σε ασφαλή διάθεση»

oαποτελέσματος Τ4413 «Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους 
ταφής», Τ4438 «Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή 
διάθεση», T4439 «Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που 
εκτρέπονται από την ταφή».

 Στον ΕΣ 28: «Βελτίωση της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και της 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά – 
επικίνδυνα απόβλητα» εντάχθηκε 1 έργο σε Πρόσκληση της 
ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, που συμβάλει στους δείκετες: 

oεκροής Τ4414 «Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του ΕΣΔΑ»
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oαποτελέσματος Τ4440 «Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων 
(βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός 
Ελλάδος».

 

Υπήρξαν καθυστερήσεις που οφείλονται σε διαδικασίες:

α) Εγκρίσεων των 13 ΠΕΣΔΑ.

β) Ελέγχου πράξεων ΥΓΟΣ/κρατικών ενισχύσεων

γ) Αξιολόγησης μεγάλου πλήθους προτάσεων (160 για όλη τη χώρα)

Μέτρα αντιμετώπισης:

 Έκδοση πιλοτικής πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με ενσωμάτωση 
κατάλληλων όρων για την ενσωμάτωση της αλλαγής του ΕΣΔΑ).

 Τροποποίηση της πρόσκλησης με στοιχεία ελέγχου εξέτασης των προτάσεων 
ΥΓΟΣ/Κρατικών ενισχύσεων.

 Συνδρομή δύο εμπειρογνωμόνων στην εξέταση της ρεαλιστικότητας των π/υ των 
προς ένταξη πράξεων.

 

Στην ΕΠ 6ii: «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και για να αντιμετωπιστούν 
οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που 
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις» έχουν εγκριθεί κριτήρια άμεσης και συγκριτικής 
αξιολόγησης (από Επ.Πα.). Έχουν γίνει οι εξής ενέργειες:

 Στον ΕΣ 29: «Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων 
κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την 
επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)», εντάχθηκαν 29 έργα σε 
πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 11 έργα προσκλήσεις των 
ΕΥΔ/ΕΠ Περ. Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, 
Στερεάς Ελλάδας. Τα έργα αυτά συνεισφέρουν στους δείκετες: 

oεκροής CO19 «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων»

oαποτελέσματος T4441 «Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που 
καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 
οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ».

 Στον ΕΣ 30: «Προστασία και Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων» 
εντάχθηκαν 10 έργα σε Προσκλήσεις της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ που 
συμβάλουν στους δείκετες: 

oεκροής CO18 «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 
παροχή νερού»

oαποτελέσματος T4442 «Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό 
Ανθρώπινης Κατανάλωσης».

 Στον ΕΣ 31: «Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών 
Πόρων» εντάχθηκαν 3 έργα σε προσκλήσεις της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ που 
συμβάλουν στους δείκτες: 

oεκροής CO18
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oαποτελέσματος 4435

Υπήρξαν καθυστερήσεις που οφείλονται σε διαδικασίες:

α) οριστικοποίησης Α’ Φάσης (φυσικού/οικονομικού αντικειμένου) των phasing έργων 
κατά το «κλείσιμο» των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013.

β) αξιολόγησης μεγάλου πλήθους προτάσεων έργων διαρροών δικτύων ύδρευσης (143 
σε όλη τη χώρα) ελλειμματικών ως προς την πληρότητα και την τεκμηρίωση

γ) προετοιμασίας του Μεγάλου Έργου «Ύδρευση Κέρκυρας»

Μέτρα αντιμετώπισης:

 Επιτάχυνση διαδικασιών «κλεισίματος» των phasing έργων των ΕΠ 2007-2013
 Εντατικοποίηση συνεργασίας με δικαιούχους στην αξιολόγηση των προτάσεων.
 Συνεργασία με Jaspers για τον Φάκελλο ΜΕ «Ύδρευση Κέρκυρας»

 

Στην ΕΠ 6iii: «Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους 
και  προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου 
Natura 2000, και των πράσινων υποδομών» έχουν εγκριθεί κριτήρια άμεσης 
αξιολόγησης.

 Στον ΕΣ 32: «Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της 
Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων, δεν εκδόθηκε 
πρόσκληση.

Δεν υπήρξε συμβολή στους δείκτες

 εκροής CO23: «Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν 
καλύτερο καθεστώς διατήρησης»

 αποτελέσματος  T4436.

Μέτρα αντιμετώπισης:

Θα διερευνηθεί ο επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου στη αξιολόγηση για την 
αναθεώρησή του ΕΠ εντός του 2017.

 

Στην ΕΠ 6iv: «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» έχουν εγκριθεί κριτήρια άμεσης αξιολόγησης.

 Στον ΕΣ 33: «Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής 
αναζωογόνησης» δεν εκδόθηκε πρόσκληση.

Δεν υπήρξε συμβολή στους δείκτες:

 εκροής CO22: «Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους»
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 αποτελέσματος T4433

Μέτρα αντιμετώπισης:

Εκδόθηκε Πρόσκληση και έγιναν εντάξεις εντός του α’ εξαμήνου 2017.

 

Ως προς τα Μεγάλα Έργα του ΑΠ 14, με απόφασεις της Επ.Πα. του ΕΠ (βλ. κεφ. 10) 
αφαιρέθηκαν τα εξής 3 ΜΕ (i) Φράγμα Χαβρία, (ii) Μονάδα επεξεργασίας 
απορριμμάτων Άνω Λιοσίων, (iii) Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Φυλής kai 
προστέθηκε το ΜΕ «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων 
περιοχών Κορωπίου - Παιανίας - Β΄Φάση».

 

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως 
ακολούθως:

Δείκτης F100 «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών» 

Στόχος: 716.444.607,00 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη ΣΔΔ στον ΑΠ 14 έως 31-12-2016 ανέρχεται σε 124.845.086,12€. 
Καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 17,4%.

K394 «Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων 
δράσης,Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης 
για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του δείκτη CO17.)

Στόχος: 22 συμβάσεις

Έως 31-12-2016 έχουν αναληφθεί 4 συμβάσεις έργων διαχείρισης αποβλήτων.

K395 «Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων» (Ο 
δείκτης αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των 
συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO19.)

Στόχος: 39 συμβάσεις

Έως 31-12-2016 έχουν αναληφθεί 56 συμβάσεις έργων επεξεργασίας λυμάτων.

CO17 «Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων»

Στόχος: 357.500 τόννοι/έτος

Έως 31-12-2016 δεν έχουν ολοκληρωθεί σχετικές δράσεις.

CO19 «Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων»

Στόχος: 363.550 ισοδύναμο πληθυσμού
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Έως 31-12-2016 δεν έχουν ολοκληρωθεί σχετικές δράσεις.

 

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται:

α) επιτάχυνση υλοποίησης των ενταγμένων phasing έργων διαχείρισης λυμάτων 
(επιδίωξη ολοκλήρωσής τους μέχρι 31-12-2018).

β) επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης προσκλήσεων και εντάξεων (ΕΥΔ/ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΕΦΔ) για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (συμβολή σε δείκτη 
CO17)

γ) επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης και υλοποίησης των έργων  
διαχείρισης στερεών αποβλήτων (συμβολή σε δείκτη CO17)

δ) ένταξη νέων ώριμων πράξεων, άμεση συμβασιοποίησή τους και έναρξη υλοποίησης 
εντός του 2017.

Άξονας προτεραιότητας 15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με Συνολική Δημόσια 
Δαπάνη ύψους 26.576.194€.Περιλαμβάνει Δράσεις υποστήριξης της Διαχειριστικής 
Αρχής και των φορέων, δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των 
Δικαιούχων καθώς και δράσεις πληροφόρησης κι επικοινωνίας

Έως την 31-12-2016 ο ΑΠ είχε ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 54,06% (5η Εξειδίκευση)

 Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 34- Ενίσχυση των συστημάτων και των 
διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του 
Προγράμματος, έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις κι έχουν ενταχθεί 6 πράξεις, οι 
οποίες συνεισφέρουν στην επίτευξη των Δεικτών Εκροής Τ4416, Τ4417 & 
Τ4418 και των Δεικτών Αποτελέσματος T4443, T4444, T4445 & T4446

 Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 35- Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των 
δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος, δεν 
εκδόθηκε καμία πρόσκληση.

 

Άξονας προτεραιότητας 16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη ύψους 68.828.702€.Περιλαμβάνει Δράσεις υποστήριξης της 
Διαχειριστικής Αρχής και των φορέων, δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας 
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των Δικαιούχων καθώς και δράσεις πληροφόρησης κι επικοινωνίας

Έως την 31-12-2016 ο ΑΠ είχε ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 52,94% (5η Εξειδίκευση)

 Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 36- Ενίσχυση των συστημάτων και των 
διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του 
Προγράμματος, έχουν εκδοθεί 10 προσκλήσεις κι έχουν ενταχθεί 13 πράξεις, 
οι οποίες συνεισφέρουν στην επίτευξη των Δεικτών Εκροής Τ4415, Τ4416, 
Τ4417 & Τ4418 και των Δεικτών Αποτελέσματος T4443, T4444, T4445 & 
T4446

 Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 37- Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των 
δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος, δεν 
εκδόθηκε καμία πρόσκληση.

11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, 
και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 
δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Το Ε.Π.ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας 
των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής 
ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του 
γενετήσιου προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών 
του.

Ως προς την άρση των διακρίσεων για τα άτομα με αναπηρία, εξασφαλίζεται η 
προσβασιμότητα των ΑμεΑ μέσω έργων και δράσεων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ 
(πρόσβαση στο φυσικό ή / και δομημένο περιβάλλον, οριζόντια προσβασιμότητα και 
κατακόρυφη προσβασιμότητα, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, σήμανση σε προσβάσιμες 
μορφές, κατάλληλα μέτρα διαφυγής σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών).

Τα έργα και οι προμήθειες του τομέα Μεταφορών σχεδιάζονται και υλοποιούνται με 
τρόπο που διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση και εξυπηρέτηση όλων των κατηγοριών 
ΑμεΑ που επιθυμούν να μετακινηθούν. Η διευκόλυνση της δυνατότητας πρόσβασης 
ΑμεΑ στα μέσα μεταφοράς και τους σταθμούς των μεταφορικών δικτύων αποτελεί 
σημαντικότατη προϋπόθεση, η τήρηση της οποίας διασφαλίζεται μέσω ειδικών 
κριτηρίων ένταξης πράξεων, και προβλέπεται ειδική μεταχείριση ως προς το κόστος 
μετακίνησης με μειωμένα τέλη διοδίων στους αυτοκινητόδρομους.

Στον τομέα Περιβάλλοντος το Ε.Π. ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης 
προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών 
των οικοσυστημάτων και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που 
στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και σε όλες τις δράσεις 
ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων.

Το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι εν γένει ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, η στρατηγική, οι προτεραιότητες και 
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οι στόχοι του Ε.Π., είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τα προβλεπόμενα στο κανονιστικό 
πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 καθώς και τις στρατηγικές 
προτεραιότητες πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, διασφαλίζοντας τη 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου κατά τα στάδια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης του Προγράμματος.

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο 
στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ καλύπτει για τον τομέα των Μεταφορών το μεγαλύτερο μέρος και 
τις σημαντικότερες παρεμβάσεις εθνικού επιπέδου και για τον τομέα του 
Περιβάλλοντος τη σταδιακή και ιεραρχημένη ικανοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Περιβαλλοντικού κεκτημένου, ώστε να επιτυγχάνεται η μετάβαση σε μια οικονομία 
φιλική στο περιβάλλον με αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλά επίπεδα CO2 
παράλληλα με την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος 
και των φυσικών πόρων.  

Προκειμένου να ενσωματωθούν οι αρχές της αειφορίας κατά τη διαδικασία σχεδιασμού 
και κατάρτισης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες 
της Οδηγίας 2001/42 σχετικά με την «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων», προκειμένου να εκτιμηθούν εκ των προτέρων 
οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την υλοποίησή του και να εξασφαλιστεί στη 
συνέχεια η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο περιεχόμενό του.

Οι διαδικασίες αυτές προέβλεπαν:

 Την εκπόνηση της ΣΜΠΕ του Προγράμματος παράλληλα με το καταρτιζόμενο 
Πρόγραμμα.

 Την υποβολή της στην αρμόδια αρχή ΔΙ.ΠΑ/ΥΠΕΝ προκειμένου να αξιολογηθεί 
το περιεχόμενό της.

 Τη διαβούλευσή της με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές και στο κοινό.
 Την έγκριση της.
 Την ενσωμάτωση στο Πρόγραμμα των απαραίτητων διαφοροποιήσεων έως την 

οριστικοποίηση και έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΣΜΠΕ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εγκρίθηκε από την αρμόδια ΔΙ.ΠΑ του ΥΠΕΝ με την 
ΚΥΑ 173729/2014. Ακολούθησε η έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή με την υπ. αριθ. C(2014) 10160 final/2014 Απόφασή της. 

Στη συνέχεια κατά την εφαρμογή του Προγράμματος, η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
λαμβάνει μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης και η 
εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 173729/2014. Ειδικότερα:

 Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των κριτηρίων αξιολόγησης των αιτήσεων 
χρηματοδότησης που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι και ειδικότερα στο υποκριτήριο 
περί της Ενσωμάτωσης των Οριζόντιων Πολιτικών και της Τήρησης του 
Θεσμικού Πλαισίου σε ότι αφορά στην Αειφόρο Ανάπτυξη του 2ου σταδίου 
αξιολόγησης εξειδικεύει το υποκριτήριο αυτό με την κατάρτιση του ΠΙΝΑΚΑ 
Β3, ο οποίος εξετάζει τη συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους, 
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περιορισμούς και τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ 173729/2014.
 Σύμφωνα με την παρ. Γ της ΚΥΑ 173729/12-12-2014 αναμένεται στη συνέχεια 

η οργάνωση και η υλοποίηση του πλαισίου της παρακολούθησης (monitoring) 
των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ προκειμένου να εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς 
επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.

 Για τη προστασία της βιοποικιλότητας ενεργοποιούνται οι δράσεις εφαρμογής 
των σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ολοκλήρωσης του 
Δικτύου Νatura 2000, σύνταξης των σχετικών ΕΠΜ κλπ.,                                    

 Για την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων ενεργοποιούνται οι δράσεις 
διαχείρισης λυμάτων, εξασφάλισης παροχής νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, 
επικαιροποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, 
διαχείρισης κινδύνων πλημμυρών κλπ.

 Για την προστασία των εδαφών ενεργοποιούνται οι δράσεις διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων, αποκατάστασης των ρυπασμένων εδαφών κλπ.

 Τέλος για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, ενεργοποιούνται οι δράσεις 
εφαρμογής στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
(φιλοπεριβαλλοντικά μέσα μεταφοράς, ενεργειακή αποδοτικότητα κλπ.).

11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας Amount of support to be used 
for climate change objectives 
(EUR)

Proportion of total allocation to 
the operational programme 
(%)

01 34.874.167,65 12,40%

06 6.216.216,11 12,42%

08 287.715.808,39 42,91%

09 101.558.658,39 22,65%

11 3.724.051,57 3,79%

12 5.550.598,48 12,95%

13 767.991,74 19,21%

14 2.403.099,76 0,14%

Σύνολο 442.810.592,09 10,22%

11.5. Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ αποτελεί το βασικό όργανο για τη 
συμμετοχή των εταίρων στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση του ΕΠ.

Η επικοινωνία των μελών της γίνεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Δίαυλος», 
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όπου είναι δυνατή η επικοινωνία των μελών ανά πάσα στιγμή, η υποβολή σχολίων, 
καθώς και η εξατομικευμένη ενημέρωση μέσω email για κάθε νέα ανάρτηση.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει συνεδριάσει δύο φορές, στις 
στις 03/07/2015 και στις 24/10/2016, ενώ παράλληλα έχουν ληφθεί τέσσερεις (4) 
αποφάσεις μέσω γραπτής διαδικασίας.

Έχουν πραγματοποιηθεί 2 συνεδριάσεις της ΕπΠα:

 1η συνεδρίαση (03/07/2015) με θέματα έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας, 1ης εξειδίκευσης και προγραμματισμού ενεργοποίησης και 
εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, της μεθοδολογίας αξιολόγησης 
και των κριτηρίων επιλογής των έργων, καθώς επίσης και της στρατηγικής 
επικοινωνίας του προγράμματος.

 2η συνεδρίαση (24/10/2016) με θέματα πορείας υλοποίησης του προγράμματος, 
έγκρισης της 5ης εξειδίκευσης και προγραμματισμού ενεργοποίησης και 
εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, των κριτηρίων επιλογής 
πράξεων  και του Σχεδίου Αξιολόγησης του προγράμματος.

Έχουν επίσης ληφθεί τρεις (3) αποφάσεις της ΕπΠα με τη γραπτή διαδικασία για 
θέματα που αφορούν την έγκριση εξειδίκευσης δράσεων του προγράμματος και την 
έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων, καθώς επίσης και μία (1) απόφαση που αφορά 
την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2015.

Η διασφάλιση της συμμετοχής των εμπλεκομένων φορέων τόσο στη φάση σχεδιασμού 
όσο και στη φάση υλοποίησης του προγράμματος αποτελεί βασική μέριμνα της 
Διαχειριστικής Αρχής.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) του προγράμματος συμμετέχουν 73 μέλη με 
δικαίωμα ψήφου, καλύπτοντας το σύνολο των εμπλεκόμενων κοινοτικών, εθνικών, 
περιφερειακών, συλλογικών, κοινωνικών, οικονομικών και άλλων φορέων.
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12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 
1303/2013
12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα 
πορίσματα των αξιολογήσεων
Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 2ης 
συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις  24/10/2016.

Οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη 
χρονική αλληλουχία ώστε να υπάρχει συσχέτιση τόσο με την πρόοδο υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος όσο και με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό 1303/2013 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων 
για τα ΕΔΕΤ.

Το Σχέδιο αξιολόγησης περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο εννιά (9) αξιολογήσεων οι 
οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής 
περιόδου.

Κατά την περίοδο αναφοράς εκδόθηκε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο 
«Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας” 
για την επικαιροποίηση του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – Τομέας Μεταφορών”», το οποίο 
αποτελεί τη δεύτερη αξιολόγηση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο.

Η σύμβαση υπεγράφη τον Σεπτέμβριο 2016 (28/09/2016) με ορίζοντα ολοκλήρωσης 
εντός του Α’ εξαμήνου του 2017 .

Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και τη διαχείριση 
ποιότητας σε όλες τις φάσεις του κύκλου εξέλιξης των αξιολογήσεων. Για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και το ευρύ κοινό, το Σχέδιο Αξιολόγησης και οι 
οικείες Αξιολογήσεις, θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο καθώς και θα παρουσιάζονται 
κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων. Το Σχέδιο Αξιολόγησης και οι τροποποιήσεις του θα 
υποβάλλονται προς εξέταση και έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας
Οι ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας υλοποιούνται σε εφαρμογή της 
Στρατηγικής Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), 
όπως εγκρίθηκε κατά την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ στις 3 Ιουλίου 2015.

Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας έχει ως στόχο την ανάδειξη 
του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών 
προγραμμάτων, καθώς και την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των 
ωφελούμενων και της κοινής γνώμης για τις προτεραιότητες, τις δράσεις και την 
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εξέλιξή τους, καθώς και τα οφέλη του ΕΠ.

Βασικοί στόχοι των ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το έτος 2016 
αποτέλεσαν:

 η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και των εμπλεκομένων φορέων για την 
υλοποίηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με σκοπό την ευρεία διάδοση των ευκαιριών 
χρηματοδότησης πράξεων, που συνάδουν με τους στόχους και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματά του Προγράμματος

 η ενημέρωση του κοινού για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος και την 
ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη χρηματοδότησή του  και

Στα πλαίσια των ανωτέρω, έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Ενέργειες Πληροφόρησης 
1.Ιστοσελίδα

Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή της ιστοσελίδας του ΕΠ-ΕΠ με 
ενσωμάτωση ειδικής εφαρμογής γεωγραφικής αναζήτησης έργων, η οποία 
αντλεί πληροφορία από τη βάση δεδομένων του ΟΠΣ. Επιπλέον 
δημιουργήθηκε ειδική ενότητα για τη φιλοξενία στοιχείων σχετικών με το 
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Απρίλιος 2016).

Επιπλέον, σχεδιάστηκε εκ νέου και δημιουργήθηκε νέος δικτυακός τόπος 
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & 
Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, προσβάσιμος στα άτομα με αναπηρία, 
τον οποίο μπορεί κανείς να επισκεφτεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.ymeperaa.gr.

Στην εν λόγω ιστοσελίδα υιοθετήθηκαν καινοτομίες όπως:

 Ειδική εφαρμογή αναζήτησης έργων με πολλούς τρόπους και με συνδυαστικά 
κριτήρια, όπως γεωγραφικά, ειδικά πεδία ή/και έξυπνη πληκτρολόγηση

 Παρουσίαση υποενοτήτων (Υποδομές Μεταφορών – Περιβάλλον – Τεχνική 
Βοήθεια) σε τρεις αυτόνομες διαδικτυακές ενότητες

 Καταλογοποίηση και πολυμορφική παρουσίαση καταχωρήσεων (Προσκλήσεων 
– Εντάξεων, νέων) στις αντίστοιχες 3 υποενότητες

 Ενσωμάτωση banner "Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα"
 Δημιουργία banner "Συχνές Ερωτήσεις"

Ο διαδικτυακός τόπος αποτέλεσε το βασικό εργαλείο ενημέρωσης των 
δυνητικών δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και κάθε 
ενδιαφερόμενου για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις και τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης.

Παρακάτω παρατίθενται στατιστικά αναφορικά με την επισκεψιμότητα του 
διαδικτυακού τόπου www.epep.gr, ο οποίος φιλοξενούσε τα  στοιχεία 
σχετικά με το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την περίοδο 01/01/2016 έως 
31/08/2016, και του διαδικτυακού τόπου www.ymeperaa.gr για την 
περίοδο 01/09/2016 έως 31/12/2016:

 Επισκέψεις (visits): 166.705
 Μοναδικοί Επισκέπτες (unique visitors): 63.236
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 Επισκέψεις Σελίδων (page views): 1.053.066
 Μ.Ο. επισκέψεις σελίδων ανά ημέρα (Average per Day): 1.971
 Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site (Average Visit Length): 0:09:50 λεπτά

1. Δημοσίευση καταλόγου πράξεων ηλεκτρονικά

Δημοσιεύτηκε ο κατάλογος πράξεων ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του 
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (www.ymeperaa.gr) με στόχο την αύξηση του επιπέδου 
πρόσβασης του στοχοθετούμενου κοινού στην πληροφόρηση.

1. Καταχωρήσεις Προσκλήσεων

Καταχωρήθηκαν οι Προσκλήσεις για την υποβολή Προτάσεων στο ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην οικεία ιστοσελίδα του Προγράμματος. Επιπλέον, 
δημοσιεύτηκαν οι περιλήψεις των Προσκλήσεων  του τομέα 
Περιβάλλοντος στον τύπο με στόχο τη σαφή πληροφόρηση σχετικά με τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης

1. Προωθητικές Ενέργειες - Σχεδιασμός Παραγωγή Έντυπων και 
Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Εργαλείων

1. Παραγωγή εικαστικών

Παρήχθησαν εικαστικά για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για χρήση τους στην 
οικεία ιστοσελίδα καθώς και σε banner, φακέλους και άλλες εφαρμογές με 
στόχο την εδραίωση της επικοινωνιακής ταυτότητας του Προγράμματος.

1. Ανάπτυξη εφαρμογής για δημιουργία αφίσας

Αναπτύχθηκε εφαρμογή για τη δημιουργία πληροφοριακής αφίσας στην 
ιστοσελίδα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με στόχο την υποβοήθηση των 
δικαιούχων σχετικά με την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων 
δημοσιότητας και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δράσεων του 
Προγράμματος.

1. Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας  όπως ορίζει το Παράρτημα ΧΙΙ, 
παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013

1. Διοργάνωση σημαντικής ενημερωτικής δραστηριότητας ετησίως για τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του ΕΠ - Επιτροπή 
Παρακολούθησης

Πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2016 στο Πολυχώρο Πολιτισμού 
Αθηναΐς, η 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τη 
συμμετοχή 43 μελών με δικαίωμα ψήφου και 4 μελών χωρίς δικαίωμα 
ψήφου. 

Ως στόχο είχε την ενημέρωση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης έτους 
2015, την παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος και της 
επίτευξης των ετήσιων στόχων του, την παρουσίαση και έγκριση της 
τροποποίησης του πίνακα Μεγάλων Έργων, την παρουσίαση και έγκριση 
της 5ης Εξειδίκευσης, την ενημέρωση και έγκριση του Σχεδίου 
Αξιολόγησης του Προγράμματος, την ενημέρωση για την υλοποίηση της 
στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Προγράμματος 



EL 231 EL

και την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού ετών 2016 – 2017 καθώς 
και την παρουσίαση της προόδου κάλυψης των Αιρεσιμοτήτων.

1. Προβολή του Εμβλήματος της Ένωσης στις εγκαταστάσεις της 
Διαχειριστικής Αρχής

Αναρτήθηκε το έμβλημα της Ε.Ε στα γραφεία της ΕΥΔ την 9η Μαΐου 2016 
(ημέρα της Ευρώπης). 

1. Ηλεκτρονική Δημοσίευση του Καταλόγου Πράξεων στην ενιαία 
διαδικτυακή πύλη www.espa.gr

Ο κατάλογος πράξεων αναρτάται και επικαιροποιείται στην ενιαία 
διαδικτυακή πύλη www.espa.gr από την ΕΥ ΟΠΣ ανά εξάμηνο. Στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (www.ymeperaa.gr) αναρτάται 
και επικαιροποιείται τακτικά.

1. Άλλες ενέργειες

1. Επικοινωνία με δικαιούχους

Έγινε αποστολή του Οδηγού Στρατηγικής Επικοινωνίας των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επίσης απεστάλησαν οδηγίες  αναφορικά με την τοποθέτηση προσωρινών 
πληροφοριακών και μόνιμων αναμνηστικών πινακίδων καθώς και 
πληροφοριακών αφισών, με στόχο τη γνωστοποίηση των υποχρεώσεων  
τήρησης των κανονιστικών απαιτήσεων δημοσιότητας..

1. Σεμινάρια

Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο εκπαίδευσης των στελεχών της ΕΥΔ/ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ σχετικά με θέματα ΟΠΣ 2014-2020 με στόχο την 
εκπαίδευσή τους για καλύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία με 
τους δικαιούχους.

1. Προκήρυξη διαγωνισμού δημοσιότητας 

Εντάχθηκε η πράξη «Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη"» με Κωδικό ΟΠΣ 5003750 στον Α.Π. 16.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός για 
την κατάρτιση και εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας (Αction 
Plan) και τη μέτρηση αναγνωρισιμότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 
εκδόθηκε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προβολή και 
δημοσιότητα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, μέσω διοργάνωσης ημερίδων σε όλη 
τη χώρα εντός των ετών 2017-2018.
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13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2016 (ΒΛ. ΣΗΜΕΊΟ 9 ΠΑΡΑΠΆΝΩ).  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2017] ΕΠΙΛΟΓΉ: ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ
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14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΔΕΎΤΕΡΟ ΕΔΆΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΊΑ Α), 
Β), Γ), Δ) Ζ) ΚΑΙ Η) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, 
περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και 
μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος

14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους 
μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία

Κατά το έτος αναφοράς 2016 για την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας έλαβαν 
χώρα οι παρακάτω οριζόντιες ενέργειες :

1. εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΑ 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016
Σύμφωνα με την ΥΑ, οι ΔΑ των ΕΠ έχουν την ευθύνη σύνταξης και εφαρμογής 
σχεδίου δράσης υποστήριξης δικαιούχων (οριζόντια και εξειδικευμένα μέτρα) 
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ευθύνης τους (σχετ. ‘Αρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 
ΥΑ 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016), για την εκπόνηση του οποίου λαμβάνουν 
υπόψη τον εκάστοτε συναφή προγραμματισμό της ΕΑΣ για οριζόντια μέτρα.

2. συγκροτήθηκε σχετική Ομάδα Έργου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες 
της Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ και τη ΜΟΔ Α.Ε. (σχετ. υπ’ αριθμ ΥΑ 
109553/19.10.2016 (ΦΕΚ 3608/Β/04.11.2016) για το συντονισμό και την 
παρακολούθηση των οριζόντιων μέτρων και ενεργειών υποστήριξης των 
δικαιούχων στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι εξής οριζόντιες 
ενέργειες υποστήριξης δικαιούχων :

α) Οδηγοί, Υποδείγματα, Εγχειρίδια, Εργαλεία κλπ. (από τη ΜΟΔ Α.Ε. σε συνεργασία 
με την ΕΑΣ – διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ Α.Ε: www.mou.gr)

β) 5 κύκλοι Εκπαιδεύσεων/ενημερώσεων, κατά περίπτωση σε Δικαιούχους και ΔΑ σε 
θέματα Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων, διαδικασίας προετοιμασίας και 
υποβολής Τεχνικού Δελτίου Πράξης, ωρίμανσης πράξεων και αδειοδοτήσεων, 
ΥΠΑΣΥΔ, αυτεπιστασίες.

γ) Πιλοτικές ενέργειες/εφαρμογές (από τη ΜΟΔ Α.Ε.) για υποστήριξη Δικαιούχων και 
αναθετουσών αρχών.
Με σκοπό την ενίσχυση της προετοιμασίας των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) 
προκειμένου να συντάξουν τα προβλεπόμενα Σχέδια Δράσης, εστάλη Υπόδειγμα από 
τη ΜΟΔ Α.Ε. προς όλες τις ΔΑ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΠΕΠ).

Κατά το έτος αναφοράς (2016), η ΕΥΔ/ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ βρισκόταν σε διαδικασία 
σύνταξης του Σχεδίου Δράσης Υποστήριξης Δικαιούχων (οριζόντια και εξειδικευμένα 
μέτρα) και ταυτόχρονα υλοποίησε τις εξής ενέργειες υποστήριξης για τους Δικαιούχους 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος ευθύνης της: 



EL 234 EL

Οριζόντια μέτρα:

 Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του ΕΠ YMEΠΕΡΑΑ, προγραμματίσθηκαν δύο 
(2) δράσεις για την «Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Δικαιούχων» 
του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στους 2 Άξονες Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ (Δράση 
15.35.1 με Π/Υ 2.000.000 €, Δράση 16.37.1 με Π/Υ 3.000.000 €).

  Δεδομένου ότι με βάση οδηγίες της ΕΥΣΣΑ κατά την περίοδο σύνταξης  των 
ΕΠ 2014-2020, καθορίσθηκε στην εξειδίκευση του ΕΠ ότι οι δράσεις επάρκειας 
δικαιούχων δεν μπορούν να καλύπτουν ενέργειες που δύνανται /προβλέπεται να 
εκτελεσθούν στο πλαίσιο του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014 -2020», έχει 
διατυπωθεί σχετικό ερώτημα / helpdesk προς την ΕΥΣΣΑ  (29/05/2017) ώστε να 
καθορισθούν με ακρίβεια οι κατηγορίες δράσεων ενίσχυσης της επάρκειας 
δικαιούχων που θα καλύπτει το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» και 
συνακόλουθα το περιεχόμενο των αντίστοιχων κατηγοριών δράσεων στο 
πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ώστε να εκδοθούν στη 
συνέχεια οι σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Εξειδικευμένα μέτρα:

 Εντάχθηκαν στο πλαίσιο άλλων προσκλήσεων τεχνικής βοήθειας προς τους 
δικαιούχους του ΕΠ, πέντε (5) δράσεις που ενισχύουν τη διαχειριστική επάρκεια 
/ τα διαθέσιμα εργαλεία για τη διαχείριση συγκεκριμένων πράξεων ή ομάδων 
πράξεων προγραμματισμένων να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ.

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων

Έχει ενταχθεί το έργο «Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα : Τμήμα Δημάριο -Σύνορα (χ.θ. 8+172-χ.θ.16+147) - 
Κατασκευή του υποτμήματος από χ.θ. 9+660 έως χ.θ. 12+820», το οποίο συμβάλλει 
στην κατασκευή του διασυνοριακού άξονα Ξάνθη – Εχίνος – Rudozem – Plovdiv, στα 
πλαίσια της Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για 
τις θαλάσσιες λεκάνες

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 
growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for 
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-
regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)
  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)
  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)
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  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)
  Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS)
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14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά 
περίπτωση

14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια 
ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων
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15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) 
ΑΡΙΘ. 1303/2013]
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16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΉ ΈΚΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΌΔΟΥ)ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΉ 
ΈΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΌΔΟΥ)

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.Πληροφορίες και 
αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
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17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ 
(ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, 
τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία 
επίτευξης αυτών των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση 
υλοποίησης (για τους στόχους).



EL 240  EL

Έγγραφα

Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου Ημερομηνία 
εγγράφου

Τοπικό 
στοιχείο 

αναφοράς

Στοιχείο 
αναφοράς της 

Επιτροπής
Αρχεία Ημερομηνία 

αποστολής Εστάλη από

Σύνοψη για τους πολίτες Σύνοψη για τους πολίτες 30 Ιουν 2017 Ares(2017)32959
39

Σύνοψη για τους πολίτες 30 Ιουν 2017 nlogotge


