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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. 

Κατά το έτος 2016, η ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ συνέχισε την υλοποίηση των 

δράσεων που είχαν εξειδικευτεί τα προηγούμενα έτη και προχώρησε στην εξειδίκευση 

νέων δράσεων οι οποίες προτάθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων 

Εργασίας και Παιδείας κατόπιν συνεργασίας και διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 

εταίρους, τις αρμόδιες δομές των υπόλοιπων Υπουργείων, καθώς και φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών. Επιπρόσθετα, για την εξειδίκευση των νέων δράσεων η ΕΥΔ 

του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ προέβη στις παρακάτω ενέργειες: 

(α) Άντλησε τα απαιτούμενα στοιχεία από το εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα 

(δείκτες, αυτοδεσμεύσεις, θεματικές αιρεσιμότητες κλπ). 

(β) Συνεργάστηκε με τις Επιτελικές Δομές των αρμόδιων Υπουργείων για το σχεδιασμό 

και ενεργοποίηση των νέων δράσεων. 

Δεδομένου ότι η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, έως το τέλος του 2016 

εκδόθηκαν δέκα επιπλέον αποφάσεις της ΕΠΠΑ: εννέα αποφάσεις διά της γραπτής 

διαδικασίας μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας «Δίαυλος» και μια απόφαση σε 

συνέχεια της 2ης συνεδρίασης της ΕΠΠΑ. Οι αποφάσεις αυτές εξειδίκευσαν περαιτέρω 

τις δράσεις του ΕΠ και είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό εξειδίκευσης από 48% (2015) 

να ανέλθει στο 74% του διαθέσιμου π/υ του ΕΠ. Συνοπτικά περιλάμβαναν την έγκριση: 

 της εξειδίκευσης νέων δράσεων και της επικαιροποίησης στοιχείων δράσεων 

του εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ 

 του πλάνο πληροφόρησης και επικοινωνίας για το έτος 2016 

 της ΕΕΥ του ΕΠ έτους 2015 

 της μεθοδολογίας και κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 

του ΕΠ 

 της μεθοδολογίας επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη 

ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» του ΕΠ 

 μεθοδολογίας και κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης 

Η ΕΠΠΑ του ΕΠ συνήλθε στη 2η Συνεδρίαση στις 26/10/16. Στη συνεδρίαση 

παρέστησαν 30 μέλη με δικαίωμα ψήφου και 4 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ΕΠΠΑ 

μετά την παρουσίαση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη συζήτηση που 

ακολούθησε, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: 

1. Έγκριση πρακτικών 1ης Συνεδρίασης ΕΠΠΑ 

2. Έγκριση νέων δράσεων προς εξειδίκευση καθώς και επικαιροποίησης στοιχείων 

δράσεων 

3. Έγκριση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ 

4. Αναθεώρηση των κριτηρίων αξιολόγησης 

5. Έγκριση του πλάνου επικοινωνιακών δράσεων για το έτος 2017 

Το Σεπτέμβρη του 2016 με την υπ’ αριθμ. 11319 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ3048/Β’/23-9-2016) ορίστηκε ο ΟΑΕΔ 
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ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και του ανατέθηκαν αρμοδιότητες 

διαχείρισης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική 

χρηματοδότηση ανέρχεται σε 168.329.000 € (ΔΔ). Οι δράσεις και ο π/υ της κάθε 

δράσης είναι σύμφωνος με το Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ, όπως αυτό 

εγκρίνεται και ισχύει με τις αποφάσεις της ΕΠΠΑ. 

Από 29/11/16 έως 08/12/16 πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της ΕΔΕΛ στο Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ. Η έκθεση προσωρινών 

αποτελεσμάτων υποβλήθηκε στις 07/02/17, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα εκδόθηκαν 

στις 24/04/2017. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή ελεγκτικά 

πρότυπα, τη Στρατηγική και το Εγχειρίδιο Ελέγχου της ΕΔΕΛ. Από την Αξιολόγηση 

της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ελεγχόμενου φορέα δεν 

προέκυψαν ουσιαστικά ευρήματα. 

Από 7/11/16 έως 11/11/16 η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων 

και Ένταξης (DG EMPL) διενήργησε έλεγχο επιδόσεων σχετικά με (i) την κατάσταση 

της υλοποίησης, (ii) την αξιοπιστία των δεδομένων που αφορούν τους δείκτες και (iii) 

τα συστήματα και τις διαδικασίες για την αναφορά των δεδομένων αυτών στο πλαίσιο 

της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Ο έλεγχος κάλυψε τα συστήματα 

που έχουν αναπτυχθεί από τη ΔΑ για τη συλλογή, συγκέντρωση, αναφορά και 

επικύρωση των δεδομένων που αφορούν τους δείκτες επιδόσεων. Από τον ανωτέρω 

έλεγχο, προέκυψαν 8 ευρήματα, εκ των οποίων τα 6 ήταν γενικής φύσης ως προς τον 

τρόπο υλοποίησης της ΠΑΝ και τα 2 αφορούσαν την εφαρμογή του συστήματος 

ελέγχου της ΔΑ. 

Εντός του 2016, εκπληρώθηκαν οι 7 αυτοδεσμεύσεις του ΕΠ, οι δύο (2) του τομέα 

Απασχόλησης και οι 5 του τομέα Εκπαίδευσης. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται 

στο Κεφ. 9 της παρούσας έκθεσης. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα τόσο την 

ενεργοποίηση δράσεων (π.χ. πρακτικές ασκήσεις, μαθητεία κλπ, στην ΕΠ.10.4), όσο 

και την πιστοποίηση δαπανών (π.χ. στην ΕΠ 10.1). 

Πρόοδος οικονομικού και φυσικού αντικειμένου  

Σε επίπεδο οικονομικής υλοποίησης τα συνολικά μεγέθη του ΕΠ είναι τα εξής: 

 Ο π/υ των προσκλήσεων ανέρχεται στα 1.364 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 51% 

του π/υ του ΕΠ (65 Προσκλήσεις: 22 Τομέας ΑΝΑΔ, 38 Τομέας ΕΔΒΜ και 5 

ΤΒ). 

 Ο π/υ των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1.096,7 εκατ. € και αντιστοιχεί 

στο 41% του π/υ του ΕΠ (174 Πράξεις: 25 Τομέας ΑΝΑΔ, 128 Τομέας ΕΔΒΜ 

και 21 ΤΒ). 

 Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 824,9 εκατ. € 

και αντιστοιχούν στο 31% του προϋπολογισμού του ΕΠ. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 576,3 εκατ. € και το 

ποσοστό απορρόφησης στο 22%. Από τις δαπάνες αυτές τα 451 εκατ. € 

αφορούν το ΕΚΤ (20%) και τα 125,3 εκατ. € την ΠΑΝ (33%). 

Σε επίπεδο φυσικής υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων, τα συνολικά μεγέθη είναι τα 

εξής: 

 92.145 ωφελούμενοι από τις πράξεις ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (έτη 2014/2015, 2015/2016 & 2016/2017) 

 10.160 νέοι 18-24 ετών από την πράξη ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18 

ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  
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 25.040 νέοι 25-29 ετών από την πράξη ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 25 

ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ   

 39.862 ωφελούμενοι από την πράξη ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015 

 6.531 νέοι ηλικίας έως 29 ετών από την πράξη ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ 

ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

 3.300 νέοι από την πράξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 15-24 

ΕΤΩΝ 

 899 τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης από την πράξη ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2016) 

 300 δομές από την πράξη ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (2016) 

 1.668 σχολικές μονάδες και περισσότεροι από 40.450 μαθητές με αναπηρία ή / 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από την πράξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (2016) 

 504 σχολικές μονάδες και περισσότεροι από 16.800 μαθητές από την πράξη 

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-EΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΚΟ) ΣΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (2016) 

 1.348 σχολικές μονάδες από την πράξη ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ 

ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 3.684 σχολικές μονάδες και περισσότεροι από 5.650 μαθητές με αναπηρία από 

την πράξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (2016) 

 4.928 σχολικές μονάδες από την πράξη ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ (2016) 

 3.425 ωφελούμενοι μαθητές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 

 22.778 φοιτητές συμμετείχαν στα προγράμματα πρακτικής άσκησης 
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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 

1 ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

• Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 30,3 εκατ. €. 

• Έχει εξειδικευτεί το 84% του ΑΠ. 

• Έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 23,6 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 78% του π/υ 

του ΑΠ. 

• Έχουν ενταχθεί 11 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 18,5 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 61% του π/υ του 

ΑΠ. 

• Οι Νομικές Δεσμεύσεις και οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ είναι μηδενικές. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.7.1 «Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση 

των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας», έχουν ενταχθεί  3 πράξεις συνολικού π/υ 2,1 εκατ. €. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.7.2 «Αύξηση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων καθώς και των 

τριτοβάθμιων συλλογικών οργάνων που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων της 

κοινωνίας των πολιτών στις παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας», έχουν ενταχθεί 8  πράξεις συνολικού π/υ 16,4 

εκατ. €. 

 

Στην ενότητα 6.α. περιγράφονται τα προβλήματα που επηρέασαν τις επιδόσεις του ΑΠ και τα μέτρα που 

ελήφθησαν. 

10 Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρμογής του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

• Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 42 εκατ. €. 

• Έχει εξειδικευτεί το 29% του ΑΠ.  

• Έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 11,3 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 27% του π/υ 

του ΑΠ.  

• Έχουν ενταχθεί 21 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 5,5 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 13% του π/υ 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 

• Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 1,4 εκατ. € και αντιστοιχούν στο 3% του π/υ 

του ΑΠ. 

• Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 0,04  εκατ. € και το ποσοστό απορρόφησης στο 0,09%. 

 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση», έχουν ενταχθεί 

8  πράξεις με συνολικό π/υ 1,9 εκατ. €. 

 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Αξιολόγηση και μελέτες», έχουν ενταχθεί 14 πράξεις με συνολικό π/υ 3 

εκατ. €. 

 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Πληροφόρηση και επικοινωνία», έχουν ενταχθεί 3 πράξεις με συνολικό 

π/υ 0,6 εκατ. €. 

 

Στην ενότητα 6.α. περιγράφονται τα προβλήματα που επηρέασαν τις επιδόσεις του ΑΠ και τα μέτρα που 

ελήφθησαν. 

11 Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρμογής του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

• Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 3 εκατ. €. 

• Έχει εξειδικευτεί το 29% του ΑΠ.  

• Έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις ο π/υ των οποίων ανέρχονται στα 0,8 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 27% του π/υ του 

ΑΠ.  

• Έχουν ενταχθεί 20 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 0,4 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 13% του π/υ του 

ΑΠ. 

• Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 0,1 εκατ. € και αντιστοιχούν στο 3% του π/υ 

του ΑΠ. 

• Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 0,003  εκατ. € και το ποσοστό απορρόφησης στο 0,09%. 

 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση», έχουν ενταχθεί 

8 πράξεις με συνολικό π/υ 0,13 εκατ. €.  

 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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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 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Αξιολόγηση και μελέτες», έχουν ενταχθεί 13 πράξεις με συνολικό π/υ 0,2 

εκατ. €.  

 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Πληροφόρηση και επικοινωνία», έχουν ενταχθεί 3 πράξεις με συνολικό 

π/υ  0,04 εκατ. €.  

 

Στην ενότητα 6.α. περιγράφονται τα προβλήματα που επηρέασαν τις επιδόσεις του ΑΠ και τα μέτρα που 

ελήφθησαν. 

12 Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρμογής του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 0,9 εκατ. €. 

• Έχει εξειδικευτεί το 29% του ΑΠ.  

• Έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις ο π/υ των οποίων ανέρχονται στα 0,2 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 27% του π/υ του 

ΑΠ.  

• Έχουν ενταχθεί 20 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 0,1 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 13% του π/υ του 

ΑΠ. 

• Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 0,03 εκατ. € και αντιστοιχούν στο 3% του π/υ 

του ΑΠ. 

• Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 0,001  εκατ. € και το ποσοστό απορρόφησης στο 0,09%. 

 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση», έχουν ενταχθεί 

8  πράξεις με συνολικό π/υ 0,04 εκατ. €.  

 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Αξιολόγηση και μελέτες», έχουν ενταχθεί 13 πράξεις με συνολικό π/υ 

0,06 εκατ. €.  

 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Πληροφόρηση και επικοινωνία», έχουν ενταχθεί 3 πράξεις με συνολικό 

π/υ 0,01 εκατ. €.  

 

Στην ενότητα 6.α. περιγράφονται τα προβλήματα που επηρέασαν τις επιδόσεις του ΑΠ και τα μέτρα που 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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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 

ελήφθησαν. 

 

2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

• Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 889,1 εκατ. €. 

• Έχει εξειδικευτεί το 83% του ΑΠ. 

• Έχουν εκδοθεί 12 προσκλήσεις (εκ των οποίων 1 από τον ΕΦ ΟΑΕΔ), ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 682,9 

εκατ. € και αντιστοιχεί στο 77% του π/υ του ΑΠ.  

• Έχουν ενταχθεί 8 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 440,3 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 49,5% του π/υ του 

ΑΠ. 

• Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 281,3 εκατ. € και αντιστοιχούν στο 32% του 

π/υ του ΑΠ. 

• Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 216,5 εκατ. € και το ποσοστό απορρόφησης στο 24%. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.1.1 «Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, 

γυναίκες και ανέργους 30-44 ετών», έχουν ενταχθεί 4 πράξεις. Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος π/υ αυτών 

των δράσεων ανέρχεται στα 210,6 εκατ. € τα οποία ενισχύονται με επιπλέον 5,8 εκατ. €  εθνικούς πόρους. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.1.2 «Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με 

έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», έχουν 

ενταχθεί 2 πράξεις συνολικού  π/υ 84,7 εκατ. €. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.4.1. «Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των γυναικών, με έμφαση στις εργαζόμενες 

γυναίκες με επισφαλή θέση εργασίας», έχουν ενταχθεί 3 πράξεις. Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος π/υ αυτών 

των δράσεων ανέρχεται στα 145 εκατ. € τα οποία ενισχύονται με επιπλέον 114,3 εκατ. € εθνικούς πόρους. 

 

Στην ενότητα 6.α. περιγράφονται τα προβλήματα που επηρέασαν τις επιδόσεις του ΑΠ και τα μέτρα που 

ελήφθησαν. 

 

3 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ • Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 451,8 εκατ. €. 
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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 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ 

ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ 

• Έχει εξειδικευτεί το 85% του ΑΠ. 

• Έχουν εκδοθεί 6 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 220,2  εκατ. € και αντιστοιχεί στο 49% του 

προϋπολογισμού του ΑΠ.  

• Έχουν ενταχθεί 6 Πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 219,3  εκατ. € και αντιστοιχεί στο 48,5% του 

προϋπολογισμού του ΑΠ. 

• Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 195,1  εκατ. € και αντιστοιχούν στο 43% του 

π/υ του ΑΠ. 

• Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 125,3  εκατ. € και το ποσοστό απορρόφησης στο 28%. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.2.1 της ΠΑΝ «Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και 

βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 24 ετών», έχουν 

ενταχθεί 3 πράξεις, συνολικού π/υ 75,75 εκατ.€. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.2.2 της ΠΑΝ «Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και 

βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 25 έως 29 ετών»,  έχουν 

ενταχθεί 3 πράξεις, συνολικού π/υ 143,55 εκατ.€. 

 

Στην ενότητα 6.α. περιγράφονται τα προβλήματα που επηρέασαν τις επιδόσεις του ΑΠ και τα μέτρα που 

ελήφθησαν. 

4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

• Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 68,6 εκατ. €. 

• Έχει εξειδικευτεί το 66,5% του ΑΠ. 

• Έχουν εκδοθεί 18 προσκλήσεις (εκ των οποίων 1 από τον ΕΦ ΟΑΕΔ), ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 41,6  

εκατ. € και αντιστοιχεί στο 61% του π/υ του ΑΠ.  

• Έχουν ενταχθεί 18 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 25,7  εκατ. € και αντιστοιχεί στο 37% του π/υ του 

ΑΠ. 

• Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 16 εκατ. € και αντιστοιχούν στο 23% του π/υ 

του ΑΠ. 

• Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 11,9  εκατ. € και το ποσοστό απορρόφησης στο 17%. 
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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 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.1.1, έχουν ενταχθεί 3 πράξεις. Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος π/υ αυτών των 

δράσεων ανέρχεται στα 12,1 εκατ. € τα οποία ενισχύονται με επιπλέον 0,4 εκατ. €  εθνικούς πόρους. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ8.1.2, έχει ενταχθεί η πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση  ανέργων σε κλάδους αιχμής», 

συνολικού π/υ 5,7 εκατ. €. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.4.1, έχουν ενταχθεί 3 πράξεις. Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος π/υ αυτών των 

δράσεων ανέρχεται στα 7,1 εκατ. € τα οποία ενισχύονται με επιπλέον 6,5 εκατ. €  εθνικούς πόρους. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.7.1, έχουν ενταχθεί 3 πράξεις, συνολικού π/υ 0,1 εκατ. €. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.7.2, έχουν ενταχθεί 8 πράξεις, συνολικού π/υ 0,7 εκατ. €. 

 

Στην ενότητα 6.α. περιγράφονται τα προβλήματα που επηρέασαν τις επιδόσεις του ΑΠ και τα μέτρα που 

ελήφθησαν. 

 

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 22 εκατ. €. 

• Έχει εξειδικευτεί 92,5% του ΑΠ. 

• Έχουν εκδοθεί 14 προσκλήσεις (εκ των οποίων 1 από τον ΕΦ), ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 19,1  εκατ. € 

και αντιστοιχεί στο 87% του π/υ του ΑΠ.  

• Έχουν ενταχθεί 2 Πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 13,5  εκατ. € και αντιστοιχεί στο 61% του π/υ του 

ΑΠ. 

• Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 10,6  εκατ. € και αντιστοιχούν στο 48% του 

π/υ του ΑΠ. 

• Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 7,4 εκατ. € και το ποσοστό απορρόφησης στο 33,5%. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.1.1, έχουν ενταχθεί 2 πράξεις. Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος π/υ αυτών των 
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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 

δράσεων ανέρχεται στα 6,7 εκατ. € τα οποία ενισχύονται με επιπλέον 0,4 εκατ. €  εθνικούς πόρους. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.1.2, έχει ενταχθεί η πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση  ανέργων  σε κλάδους αιχμής» με 

π/υ  2 εκατ. €. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.4.1, έχουν ενταχθεί 3 πράξεις. Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος π/υ αυτών των 

δράσεων ανέρχεται στα 4,6 εκατ. € τα οποία ενισχύονται με επιπλέον 3 εκατ. €  εθνικούς πόρους. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.7.1, έχουν ενταχθεί 3 πράξεις, συνολικού π/υ 0,02 εκατ.€. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.7.2, έχουν ενταχθεί 8 πράξεις, συνολικού π/υ 0,2 εκατ. €. 

 

Στην ενότητα 6.α. περιγράφονται τα προβλήματα που επηρέασαν τις επιδόσεις του ΑΠ και τα μέτρα που 

ελήφθησαν. 

 

6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗ

ΤΑΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

• Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 607,6εκ.€. 

• Έχει εξειδικευτεί το78% του ΑΠ. 

• Έχουν εκδοθεί 30 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται σε 324,4εκ.€ και αντιστοιχεί στο 53% του π/υ του 

ΑΠ. 

• Έχουν ενταχθεί 68 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται σε 286,5εκ.€ και αντιστοιχεί στο 47% του π/υ του ΑΠ. 

• Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται σε 258,9εκ.€ και αντιστοιχούν στο 43% του π/υ 

του ΑΠ. 

• Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 176,1εκ.€ και το ποσοστό απορρόφησης στο 29%. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ10.1.1«Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με 

υψηλά ποσοστά ΠΕΣ»,έχουν ενταχθεί 7 πράξεις, με συγχρ/μενο π/υ 18εκ.€, ενισχυόμενα με 5,5εκ.€ εθνικούς 

πόρους. 

Στον ΕΣ10.1.2 «Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου–Ενίσχυση των 

δομών & της ποιότητας της α’ & β΄βάθμιας εκπαίδευσης», έχουν ενταχθεί 21 πράξεις, με συγχρ/μενο π/υ 
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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 

223,9εκ.€,ενισχυόμενα με 98,8εκ.€ εθνικούς πόρους. 

Στον ΕΣ10.1.3«Αναβάθμιση&εκσυγχρονισμός των γνώσεων & των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών»,έχουν 

ενταχθεί 2 πράξεις, με π/υ 12,1εκ.€. 

Στον ΕΣ10.1.4«Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση»,έχουν ενταχθεί 3 πράξεις, με συγχρ/μενο 

π/υ 14,5εκ.€, ενισχυόμενα με 11,4 εκ.€ εθνικούς πόρους. 

Στον ΕΣ10.2.1«Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών & ενίσχυση της ισότιμης 

συμμετοχής των ΑΜΕΑ & ατόμων από ΕΚΟ & χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην γ’βάθμια εκπαίδευση», έχει 

ενταχθεί 1 πράξη, με π/υ 0,3εκ.€. 

Στον ΕΣ10.2.2«Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου 

ερευνητικού δυναμικού», έχουν ενταχθεί 34 πράξεις, με π/υ 17,7εκ.€. 

Στην ενότητα 6.α. περιγράφονται τα προβλήματα που επηρέασαν τον ΑΠ και τα μέτρα που ελήφθησαν. 

7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 453,6 εκατ. €. 

• Έχει εξειδικευτεί το 49% του ΑΠ.  

• Έχουν εκδοθεί 8 προσκλήσεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 60,7  εκατ. € και αντιστοιχεί στο 

13% του π/υ του ΆΠ.  

• Έχουν ενταχθεί 55 πράξεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 54,1  εκατ. € και αντιστοιχεί στο 12% 

του π/υ του ΑΠ. 

• Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 32,6  εκατ. € και αντιστοιχούν στο 7% του π/υ 

του ΑΠ. 

• Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 14,3  εκατ. € και το ποσοστό απορρόφησης στο 3%. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.3.1  «Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της διά βίου μάθησης και της 

συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη 

τυπικής και άτυπης μάθησης», έχουν ενταχθεί 4 πράξεις, συνολικού π/υ των 21,1 εκατ. €. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.4.2 «Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον 

επιχειρηματικό κόσμο», έχουν ενταχθεί 18 πράξεις Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, περιόδου 2014 – 2015 (16 

Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) και 33 πράξεις Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, περιόδου 2015 – 2017 (33 Πανεπιστήμια 

και ΤΕΙ). Ο συνολικός π/υ των ανωτέρω δράσεων ανέρχεται στα 33 εκατ. €.  
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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 

 

Στην ενότητα 6.α. περιγράφονται τα προβλήματα που επηρέασαν τις επιδόσεις του ΑΠ και τα μέτρα που 

ελήφθησαν. 

8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗ

ΤΑΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

• Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 74,4 εκατ. €. 

• Έχει εξειδικευτεί το 61% του ΑΠ. 

• Έχουν εκδοθεί 31 προσκλήσεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 22,7  εκατ. € και αντιστοιχεί στο 

31% του π/υ του ΑΠ.  

• Έχουν ενταχθεί 31 Πράξεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 21,8  εκατ. € και αντιστοιχεί στο 29% 

του π/υ του ΑΠ. 

• Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 18,8  εκατ. € και αντιστοιχούν στο 25% του 

π/υ του ΑΠ. 

• Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 15,7  εκατ. € και το ποσοστό απορρόφησης στο 21%. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.1.1, έχουν ενταχθεί 4 πράξεις. Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος π/υ αυτών των 

δράσεων ανέρχεται στα 0,49 εκατ. € τα οποία ενισχύονται με επιπλέον 0,05 εκατ. €  εθνικούς πόρους. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.1.2, έχουν ενταχθεί 16 πράξεις. Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος π/υ αυτών των 

δράσεων ανέρχεται στα 16,1 εκατ. € τα οποία ενισχύονται με επιπλέον 3,2 εκατ. €  εθνικούς πόρους. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.1.3, έχουν ενταχθεί 2 πράξεις, συνολικού π/υ 0,8 εκατ.€.  

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.1.4, έχουν ενταχθεί 2 πράξεις. Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος π/υ αυτών των 

δράσεων ανέρχεται στα 1,1 εκατ. € τα οποία ενισχύονται με επιπλέον 1,1 εκατ. €  εθνικούς πόρους. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.2.1, έχει ενταχθεί 1 πράξη, συνολικού  π/υ 0,02 εκατ.€. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.2.2, έχουν ενταχθεί 2 πράξεις, συνολικού π/υ 0,8 εκατ.€.  
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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 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.3.1, έχουν ενταχθεί 3  πράξεις, συνολικού π/υ 1,3 εκατ.€. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.4.2, έχει ενταχθεί 1 πράξη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, συνολικού π/υ 1,2 εκατ. €. 

 

Στην ενότητα 6.α. περιγράφονται τα προβλήματα που επηρέασαν τις επιδόσεις του ΑΠ και τα μέτρα που 

ελήφθησαν. 

9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗ

ΤΑΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 24,1 εκατ. €. 

• Έχει εξειδικευτεί το 79% του ΑΠ.  

• Έχουν εκδοθεί 28 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 10,9 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 45% του π/υ 

του ΑΠ.  

• Έχουν ενταχθεί 29 Πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 10,9 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 45% του π/υ του 

ΑΠ. 

• Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 10 εκατ. € και αντιστοιχούν στο 42% του π/υ 

του ΑΠ. 

• Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 9,1  εκατ. € και το ποσοστό απορρόφησης στο 38%. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.1.1, έχουν ενταχθεί 4 πράξεις. Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος π/υ αυτών των 

δράσεων ανέρχεται στα 0,33 εκατ. € τα οποία ενισχύονται με επιπλέον 0,01 εκατ. €  εθνικούς πόρους. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.1.2, έχουν ενταχθεί 15 πράξεις. Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος π/υ αυτών των 

δράσεων ανέρχεται στα 9,2 εκατ. € τα οποία ενισχύονται με επιπλέον 0,8 εκατ. €  εθνικούς πόρους. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.1.3, έχουν ενταχθεί 2 πράξεις, συνολικού π/υ 0,3 εκατ.€.  

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.1.4, έχουν ενταχθεί 2 πράξεις. Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος π/υ αυτών των 

δράσεων ανέρχεται στα 0,4 εκατ. τα οποία ενισχύονται με επιπλέον 0,4 εκατ. €  εθνικούς πόρους. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.2.1, έχει ενταχθεί 1 πράξη συνολικού π/υ 0,006 εκατ. €. 
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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 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.2.2, έχουν ενταχθεί 2  πράξεις, συνολικού π/υ 0,3 εκατ.€.  

 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.3.1, έχουν ενταχθεί 3 πράξεις, συνολικού π/υ 0,4 εκατ.€. 

 

Στην ενότητα 6.α. περιγράφονται τα προβλήματα που επηρέασαν τις επιδόσεις του ΑΠ και τα μέτρα που 

ελήφθησαν. 
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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 1 - ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και 

εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη 

διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 

φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 19   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

συμμετοχής τους 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 20   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 21   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες Λιγότερο 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 22   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 23   EL 

Άξονας προτεραιότητας 1 - ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και 

εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη 

διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 

φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4812 Νέες ή 

αναβαθμισμένες 

συστημικές 

παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών 
της αγοράς εργασίας 

και της πρόνοιας που 

εφαρμόζονται/τίθεντ

αι σε λειτουργία 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αριθμός   Αριθμός 6,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

T4812 Νέες ή 

αναβαθμισμένες 

συστημικές 

παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών 

της αγοράς εργασίας 

και της πρόνοιας που 

εφαρμόζονται/τίθεντ

αι σε λειτουργία 

Μετάβαση Αριθμός   Αριθμός 6,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

T4812 Νέες ή 

αναβαθμισμένες 
συστημικές 

παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών 

της αγοράς εργασίας 

και της πρόνοιας που 

εφαρμόζονται/τίθεντ

αι σε λειτουργία 

Περισσότερ

ο 
ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αριθμός   Αριθμός 6,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4813 Έργα που 

εφαρμόζονται για  

την ενίσχυση της 

επιχειρησιακής 

ικανότητας 

κοινωνικών εταίρων 

ή/και φορέων της 
κοινωνίας των 

πολιτών 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αριθμός CO20 αριθμός έργων 

πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από 

κοινωνικούς εταίρους ή μη 

κυβερνητικές οργανώσεις 

Αριθμός 17,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4813 Έργα που 

εφαρμόζονται για  

την ενίσχυση της 

επιχειρησιακής 

ικανότητας 

κοινωνικών εταίρων 

ή/και φορέων της 

κοινωνίας των 

πολιτών 

Μετάβαση Αριθμός CO20 αριθμός έργων 

πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από 

κοινωνικούς εταίρους ή μη 

κυβερνητικές οργανώσεις 

Αριθμός 17,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4813 Έργα που 

εφαρμόζονται για  

Περισσότερ

ο 

Αριθμός CO20 αριθμός έργων 

πλήρως ή μερικώς 

Αριθμός 17,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 24   EL 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

την ενίσχυση της 

επιχειρησιακής 

ικανότητας 

κοινωνικών εταίρων 

ή/και φορέων της 

κοινωνίας των 

πολιτών 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

εκτελεσθέντων από 

κοινωνικούς εταίρους ή μη 

κυβερνητικές οργανώσεις 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4812 Νέες ή 

αναβαθμισμένες 

συστημικές 

παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών 

της αγοράς εργασίας 

και της πρόνοιας που 

εφαρμόζονται/τίθεντ
αι σε λειτουργία 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

T4812 Νέες ή 
αναβαθμισμένες 

συστημικές 

παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών 

της αγοράς εργασίας 

και της πρόνοιας που 

εφαρμόζονται/τίθεντ

αι σε λειτουργία 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

T4812 Νέες ή 

αναβαθμισμένες 

συστημικές 

παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών 
της αγοράς εργασίας 

και της πρόνοιας που 

εφαρμόζονται/τίθεντ

αι σε λειτουργία 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4813 Έργα που 

εφαρμόζονται για  

την ενίσχυση της 

επιχειρησιακής 

ικανότητας 

κοινωνικών εταίρων 

ή/και φορέων της 

κοινωνίας των 

πολιτών 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4813 Έργα που 

εφαρμόζονται για  
την ενίσχυση της 

επιχειρησιακής 

ικανότητας 

κοινωνικών εταίρων 

ή/και φορέων της 

κοινωνίας των 

πολιτών 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4813 Έργα που 

εφαρμόζονται για  

την ενίσχυση της 

επιχειρησιακής 

ικανότητας 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

κοινωνικών εταίρων 

ή/και φορέων της 
κοινωνίας των 

πολιτών 

περιφέρειες 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και 

εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη 

διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 

φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 27   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

συντηρούμενα τέκνα 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
17,00   0,00   0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 28   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση 17,00   0,00   0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 29   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
17,00   0,00   0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 0,00   0,00   
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μη κυβερνητικές οργανώσεις περιφέρειες 

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και 

εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη 

διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 

φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4853 Συστημικές παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών της αγοράς 

εργασίας και της πρόνοιας που 

δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 6,00   1,00 0,00 0,00 0,17   1,00 0,00 0,00 

Τ4853 Συστημικές παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών της αγοράς 

εργασίας και της πρόνοιας που 

δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

Μετάβαση Αριθμός 6,00   1,00 0,00 0,00 0,17   1,00 0,00 0,00 

Τ4853 Συστημικές παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών της αγοράς 

εργασίας και της πρόνοιας που 

δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 6,00   1,00 0,00 0,00 0,17   1,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4853 Συστημικές παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών της αγοράς 

εργασίας και της πρόνοιας που 

δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4853 Συστημικές παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών της αγοράς 
εργασίας και της πρόνοιας που 

δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4853 Συστημικές παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών της αγοράς 

εργασίας και της πρόνοιας που 

δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 36   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 65,00% 65,00% 65,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 65,00% 65,00% 65,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 65,00% 65,00% 65,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 37   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 36,00% 36,00% 36,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 36,00% 36,00% 36,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 36,00% 36,00% 36,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 38   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 39   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 40   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

τους 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 41   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

περιφέρειες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 42   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

περιφέρειες 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 43   EL 

Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 44   EL 

Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

83.206,00 33.282,00 49.924,00 11.509,00 3.600,00 7.909,00 0,14 0,11 0,16 1.975,00 614,00 1.361,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
49.924,00 19.970,00 29.954,00 9.141,00 2.684,00 6.457,00 0,18 0,13 0,22 1.604,00 491,00 1.113,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   175,00 22,00 153,00    53,00 6,00 47,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   845,00 583,00 262,00    156,00 98,00 58,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   845,00 583,00 262,00    156,00 98,00 58,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2.179,00 1.092,00 1.087,00    269,00 130,00 139,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   5.636,00 1.634,00 4.002,00    935,00 280,00 655,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   3.678,00 866,00 2.812,00    771,00 204,00 567,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   6.223,00 2.481,00 3.742,00    1.206,00 489,00 717,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2.002,00 627,00 1.375,00    185,00 43,00 142,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   747,00 73,00 674,00    83,00 6,00 77,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 45   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   16,00 8,00 8,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 22.654,00 9.061,00 13.593,00 3.655,00 892,00 2.763,00 0,16 0,10 0,20 898,00 254,00 644,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 13.593,00 5.437,00 8.156,00 2.881,00 644,00 2.237,00 0,21 0,12 0,27 685,00 187,00 498,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    61,00 6,00 55,00    22,00 3,00 19,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    182,00 110,00 72,00    52,00 27,00 25,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    182,00 110,00 72,00    52,00 27,00 25,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    445,00 201,00 244,00    112,00 51,00 61,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 46   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    1.841,00 379,00 1.462,00    416,00 100,00 316,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    1.369,00 312,00 1.057,00    370,00 103,00 267,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    1.955,00 664,00 1.291,00    527,00 210,00 317,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    456,00 100,00 356,00    71,00 14,00 57,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    212,00 15,00 197,00    41,00 3,00 38,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
30.509,00 12.204,00 18.306,00 12.385,00 4.511,00 7.874,00 0,41 0,37 0,43 2.195,00 785,00 1.410,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
18.306,00 7.322,00 10.984,00 9.568,00 3.359,00 6.209,00 0,52 0,46 0,57 1.797,00 619,00 1.178,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

αυτοαπασχολουμένων 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   187,00 16,00 171,00    48,00 9,00 39,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.117,00 804,00 313,00    206,00 124,00 82,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.117,00 804,00 313,00    206,00 124,00 82,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   2.478,00 1.373,00 1.105,00    336,00 167,00 169,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   6.125,00 2.041,00 4.084,00    985,00 315,00 670,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   3.739,00 1.078,00 2.661,00    873,00 302,00 571,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   7.477,00 3.074,00 4.403,00    1.482,00 603,00 879,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2.032,00 606,00 1.426,00    176,00 36,00 140,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.005,00 129,00 876,00    98,00 10,00 88,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   43,00 19,00 24,00    1,00 1,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ Περισσότερο ανεπτυγμένες    0,00      0,00   
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

περιφέρειες 

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     27.549,00      5.068,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

9.534,00 2.986,00 6.548,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7.537,00 2.193,00 5.344,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122,00 16,00 106,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

689,00 485,00 204,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

689,00 485,00 204,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.910,00 962,00 948,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4.701,00 1.354,00 3.347,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.907,00 662,00 2.245,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

5.017,00 1.992,00 3.025,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.817,00 584,00 1.233,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

664,00 67,00 597,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

16,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 
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CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 2.757,00 638,00 2.119,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 2.196,00 457,00 1.739,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 39,00 3,00 36,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 130,00 83,00 47,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 130,00 83,00 47,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 333,00 150,00 183,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 1.425,00 279,00 1.146,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 999,00 209,00 790,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 1.428,00 454,00 974,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 385,00 86,00 299,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 171,00 12,00 159,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

Μετάβαση 0,00   0,00   
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μη κυβερνητικές οργανώσεις 

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

10.190,00 3.726,00 6.464,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7.771,00 2.740,00 5.031,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

139,00 7,00 132,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

911,00 680,00 231,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

911,00 680,00 231,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.142,00 1.206,00 936,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5.140,00 1.726,00 3.414,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.866,00 776,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5.995,00 2.471,00 3.524,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.856,00 570,00 1.286,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

907,00 119,00 788,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

42,00 18,00 24,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   
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CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  22.481,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 49.924,00   7.831,00 2.734,00 5.097,00 0,16   1.204,00 410,00 794,00 

T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Μετάβαση Αριθμός 13.592,00   2.286,00 580,00 1.706,00 0,17   528,00 151,00 377,00 

T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 18.306,00   8.646,00 3.433,00 5.213,00 0,47   1.322,00 483,00 839,00 

Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 30.622,00   7.414,00 1.845,00 5.569,00 0,24   1.552,00 463,00 1.089,00 

Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών 

Μετάβαση Αριθμός 8.337,00   2.720,00 601,00 2.119,00 0,33   855,00 247,00 608,00 

Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 11.228,00   7.613,00 2.290,00 5.323,00 0,68   1.525,00 542,00 983,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

6.627,00 2.324,00 4.303,00 0,00 0,00 0,00 

T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Μετάβαση 1.758,00 429,00 1.329,00 0,00 0,00 0,00 

T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7.324,00 2.950,00 4.374,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5.862,00 1.382,00 4.480,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών 

Μετάβαση 1.865,00 354,00 1.511,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6.088,00 1.748,00 4.340,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      221,00 5,00 216,00    5,00 216,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      13,00 0,00 13,00    0,00 13,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       42,00 0,00 42,00    0,00 42,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      336,00 1,00 335,00    1,00 335,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      75,00 0,00 75,00    0,00 75,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       85,00 1,00 84,00    1,00 84,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

λήξη της συμμετοχής τους περιφέρειες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      658,00 2,00 656,00    2,00 654,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      184,00 2,00 182,00    2,00 182,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       228,00 4,00 224,00    4,00 221,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      304,00 5,00 299,00    5,00 299,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      101,00 1,00 100,00    1,00 100,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       94,00 1,00 93,00    1,00 93,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 56   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 57   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 2,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 3,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 58   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

περιφέρειες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 59   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 60   EL 

Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4816 Εργαζόμενες που 

διατηρούν τη θέση 

εργασίας τους 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Αναλογία 80,00%   117,10   93,68% 0,00% 93,68% 90,00% 0,00% 90,00%  

T4816 Εργαζόμενες που 

διατηρούν τη θέση 

εργασίας τους 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Μετάβαση Αναλογί

α 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Αναλογία 80,00%   116,65   93,32% 0,00% 93,33% 90,00% 0,00% 90,00%  

T4816 Εργαζόμενες που 

διατηρούν τη θέση 

εργασίας τους 
αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε
ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Αναλογία 80,00%   116,46   93,17% 0,00% 93,18% 88,00% 0,00% 88,00%  

Τ4817 Άνεργες που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπασχόλησης, 

που συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

Ενεργητικών 

Πολιτικών 

Απασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 33,00%   122,88   40,55% 0,00% 40,55% 90,00% 0,00% 90,00%  

Τ4817 Άνεργες που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπασχόλησης, 

που συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

Ενεργητικών 

Πολιτικών 

Απασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Μετάβαση Αναλογί

α 

CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 33,00%   118,58   39,13% 0,00% 39,13% 90,00% 0,00% 90,00%  

Τ4817 Άνεργες που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπασχόλησης, 

που συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

Ενεργητικών 

Πολιτικών 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 33,00%   31,18   10,29% 0,00% 10,29% 16,00% 0,00% 16,00%  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 61   EL 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Απασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4816 Εργαζόμενες που 
διατηρούν τη θέση 

εργασίας τους 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

95,81% 0,00% 95,81% 92,00% 0,00% 92,00%  98,00% 0,00% 98,00% 98,00% 0,00% 98,00%  

T4816 Εργαζόμενες που 

διατηρούν τη θέση 

εργασίας τους 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 95,24% 0,00% 95,25% 87,00% 0,00% 87,00%  100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%  

T4816 Εργαζόμενες που 

διατηρούν τη θέση 

εργασίας τους 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

96,17% 0,00% 96,17% 93,00% 0,00% 93,00%  98,00% 0,00% 98,00% 98,00% 0,00% 98,00%  

Τ4817 Άνεργες που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπασχόλησης, 

που συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

Ενεργητικών 

Πολιτικών 

Απασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 
περιφέρειες 

5,68% 0,00% 5,68% 11,00% 0,00% 11,00%  2,00% 0,00% 2,00% 2,00% 0,00% 2,00%  

Τ4817 Άνεργες που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπασχόλησης, 

που συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

Ενεργητικών 

Πολιτικών 

Απασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 3,27% 0,00% 3,27% 8,00% 0,00% 8,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4817 Άνεργες που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπασχόλησης, 

που συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

Ενεργητικών 

Πολιτικών 

Απασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε
ς 

περιφέρειες 

6,27% 0,00% 6,27% 11,00% 0,00% 11,00%  3,00% 0,00% 3,00% 3,00% 0,00% 3,00%  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 62   EL 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

της συμμετοχής τους 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
22.442,00 342,00 22.100,00 18.759,00 22,00 18.737,00 0,84 0,06 0,85 7.757,00 9,00 7.748,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   6.101,00 4,00 6.097,00    3.726,00 3,00 3.723,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.992,00 52,00 1.940,00    777,00 24,00 753,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.841,00 52,00 1.789,00    734,00 24,00 710,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

52.366,00 366,00 52.000,00 24.695,00 122,00 24.573,00 0,47 0,33 0,47 9.055,00 58,00 8.997,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   498,00 1,00 497,00    134,00 1,00 133,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.235,00 58,00 1.177,00    597,00 33,00 564,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.084,00 46,00 1.038,00    520,00 23,00 497,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   4.024,00 55,00 3.969,00    1.458,00 29,00 1.429,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   26.306,00 80,00 26.226,00    9.444,00 30,00 9.414,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   14.825,00 49,00 14.776,00    6.589,00 27,00 6.562,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.876,00 13,00 1.863,00    441,00 3,00 438,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.471,00 9,00 1.462,00    372,00 2,00 370,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   2.351,00 71,00 2.280,00    685,00 31,00 654,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2.501,00 8,00 2.493,00    1.565,00 4,00 1.561,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 64   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   467,00 7,00 460,00    292,00 5,00 287,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   511,00 15,00 496,00    188,00 7,00 181,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2,00 0,00 2,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 5.996,00 396,00 5.600,00 4.221,00 0,00 4.221,00 0,70 0,00 0,75 2.296,00 0,00 2.296,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    1.589,00 0,00 1.589,00    1.039,00 0,00 1.039,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    373,00 12,00 361,00    187,00 6,00 181,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    334,00 12,00 322,00    171,00 6,00 165,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 13.991,00 391,00 13.600,00 5.910,00 23,00 5.887,00 0,42 0,06 0,43 3.386,00 11,00 3.375,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    128,00 0,00 128,00    69,00 0,00 69,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    221,00 17,00 204,00    100,00 8,00 92,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    184,00 12,00 172,00    89,00 6,00 83,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    1.006,00 18,00 988,00    538,00 10,00 528,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

Μετάβαση    6.116,00 13,00 6.103,00    3.318,00 5,00 3.313,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    3.332,00 4,00 3.328,00    1.995,00 2,00 1.993,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    341,00 1,00 340,00    134,00 0,00 134,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    231,00 1,00 230,00    66,00 0,00 66,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    345,00 3,00 342,00    49,00 0,00 49,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Μετάβαση    221,00 0,00 221,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    35,00 0,00 35,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    87,00 0,00 87,00    15,00 0,00 15,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    1,00 0,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
5.978,00 378,00 5.600,00 11.106,00 11,00 11.095,00 1,86 0,03 1,98 4.230,00 2,00 4.228,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2.714,00 1,00 2.713,00    2.040,00 0,00 2.040,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   454,00 12,00 442,00    163,00 6,00 157,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   342,00 11,00 331,00    119,00 6,00 113,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
13.948,00 348,00 13.600,00 18.346,00 31,00 18.315,00 1,32 0,09 1,35 6.245,00 14,00 6.231,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 66   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   309,00 0,00 309,00    88,00 0,00 88,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   114,00 16,00 98,00    53,00 10,00 43,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   98,00 11,00 87,00    45,00 6,00 39,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.865,00 11,00 1.854,00    590,00 6,00 584,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   18.463,00 21,00 18.442,00    6.005,00 5,00 6.000,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   9.512,00 22,00 9.490,00    4.020,00 11,00 4.009,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.161,00 7,00 1.154,00    310,00 1,00 309,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   957,00 4,00 953,00    283,00 0,00 283,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2.055,00 26,00 2.029,00    654,00 8,00 646,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2.043,00 1,00 2.042,00    1.522,00 0,00 1.522,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   154,00 0,00 154,00    102,00 0,00 102,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   200,00 0,00 200,00    81,00 0,00 81,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   6,00 0,00 6,00    1,00 0,00 1,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 67   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     85.856,00      34.096,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4.495,00 3,00 4.492,00 6.507,00 10,00 6.497,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.375,00 1,00 2.374,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

632,00 16,00 616,00 583,00 12,00 571,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

572,00 16,00 556,00 535,00 12,00 523,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5.721,00 28,00 5.693,00 9.919,00 36,00 9.883,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

95,00 0,00 95,00 269,00 0,00 269,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

362,00 15,00 347,00 276,00 10,00 266,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

313,00 13,00 300,00 251,00 10,00 241,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

972,00 12,00 960,00 1.594,00 14,00 1.580,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6.293,00 19,00 6.274,00 10.569,00 31,00 10.538,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.513,00 11,00 3.502,00 4.723,00 11,00 4.712,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

527,00 5,00 522,00 908,00 5,00 903,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

424,00 4,00 420,00 675,00 3,00 672,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

825,00 23,00 802,00 841,00 17,00 824,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

917,00 4,00 913,00 19,00 0,00 19,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

175,00 2,00 173,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

195,00 6,00 189,00 128,00 2,00 126,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 
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CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 1.028,00 0,00 1.028,00 897,00 0,00 897,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 122,00 6,00 116,00 64,00 0,00 64,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 106,00 6,00 100,00 57,00 0,00 57,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 1.574,00 9,00 1.565,00 950,00 3,00 947,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 33,00 0,00 33,00 26,00 0,00 26,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 80,00 7,00 73,00 41,00 2,00 39,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 66,00 6,00 60,00 29,00 0,00 29,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 286,00 6,00 280,00 182,00 2,00 180,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 1.651,00 7,00 1.644,00 1.147,00 1,00 1.146,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 770,00 2,00 768,00 567,00 0,00 567,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 114,00 1,00 113,00 93,00 0,00 93,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 99,00 1,00 98,00 66,00 0,00 66,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 247,00 3,00 244,00 49,00 0,00 49,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ) 

Μετάβαση 221,00 0,00 221,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 57,00 0,00 57,00 15,00 0,00 15,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη Μετάβαση 0,00   0,00   
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συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.309,00 3,00 1.306,00 5.567,00 6,00 5.561,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

674,00 1,00 673,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

47,00 2,00 45,00 244,00 4,00 240,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

34,00 1,00 33,00 189,00 4,00 185,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.847,00 8,00 1.839,00 10.254,00 9,00 10.245,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

29,00 0,00 29,00 192,00 0,00 192,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

11,00 1,00 10,00 50,00 5,00 45,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

9,00 1,00 8,00 44,00 4,00 40,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

203,00 2,00 201,00 1.072,00 3,00 1.069,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.035,00 5,00 2.030,00 10.423,00 11,00 10.412,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

963,00 6,00 957,00 4.529,00 5,00 4.524,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

179,00 3,00 176,00 672,00 3,00 669,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

156,00 1,00 155,00 518,00 3,00 515,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

541,00 10,00 531,00 860,00 8,00 852,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

507,00 1,00 506,00 14,00 0,00 14,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

67,00 0,00 67,00 52,00 0,00 52,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00 0,00 1,00 4,00 0,00 4,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   
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CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  16.775,00   34.985,00   
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 73   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

λήξη της συμμετοχής τους περιφέρειες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 74   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 75   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 76   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 77   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

περιφέρειες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 78   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 79   EL 

Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4815 Ωφελούμενοι του 

ΕΕΕ που 

δραστηριοποιούνται 

σε αναζήτηση 

εργασίας, που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτισ

η, που αποκτούν 

εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπαχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 90,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4815 Ωφελούμενοι του 

ΕΕΕ που 

δραστηριοποιούνται 

σε αναζήτηση 

εργασίας, που 

συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτισ

η, που αποκτούν 

εξειδίκευση, που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπαχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία 90,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4815 Ωφελούμενοι του 

ΕΕΕ που 

δραστηριοποιούνται 

σε αναζήτηση 
εργασίας, που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτισ

η, που αποκτούν 

εξειδίκευση, που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπαχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 
περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 90,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4815 Ωφελούμενοι του 

ΕΕΕ που 
δραστηριοποιούνται 

σε αναζήτηση 

εργασίας, που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτισ

η, που αποκτούν 

εξειδίκευση, που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπαχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε
ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4815 Ωφελούμενοι του 

ΕΕΕ που 

δραστηριοποιούνται 

σε αναζήτηση 

εργασίας, που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτισ

η, που αποκτούν 

εξειδίκευση, που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπαχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Μετάβαση % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4815 Ωφελούμενοι του 

ΕΕΕ που 

δραστηριοποιούνται 

σε αναζήτηση 

εργασίας, που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτισ

η, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπαχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη Μετάβαση 0,00   0,00   
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συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   
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CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4851 Ωφελούμενοι της πιλοτικής 
εφαρμογής του ΕΕΕ που 

συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής 

και κοινωνικής (επσν)ένταξης 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός 8.652,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4851 Ωφελούμενοι της πιλοτικής 

εφαρμογής του ΕΕΕ που 

συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής 

και κοινωνικής (επσν)ένταξης 

Μετάβαση Αριθμός 2.312,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4851 Ωφελούμενοι της πιλοτικής 

εφαρμογής του ΕΕΕ που 

συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής 

και κοινωνικής (επσν)ένταξης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 2.304,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4851 Ωφελούμενοι της πιλοτικής 

εφαρμογής του ΕΕΕ που συμμετέχουν 

σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής 

(επσν)ένταξης 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4851 Ωφελούμενοι της πιλοτικής 

εφαρμογής του ΕΕΕ που συμμετέχουν 

σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής 

(επσν)ένταξης 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4851 Ωφελούμενοι της πιλοτικής 

εφαρμογής του ΕΕΕ που συμμετέχουν 

σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής 

(επσν)ένταξης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 

αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 91   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

λήξη της συμμετοχής τους περιφέρειες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 92   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 93   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 94   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 95   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

περιφέρειες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 96   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 97   EL 

Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 

αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4810 Κοινωνικές  

επιχειρήσεις που η 

λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της 

παρέμβασης 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αριθμός   Αριθμός 429,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4810 Κοινωνικές  

επιχειρήσεις που η 

λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

Μετάβαση Αριθμός   Αριθμός 194,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4810 Κοινωνικές  
επιχειρήσεις που η 

λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της 

παρέμβασης 

Περισσότερ
ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αριθμός   Αριθμός 348,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4814 Άνεργοι που 

ωφελούνται άμεσα 

από την αξιοποίηση 

της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αριθμός CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 65,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4814 Άνεργοι που 

ωφελούνται άμεσα 

από την αξιοποίηση 

της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

Μετάβαση Αριθμός CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 65,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4814 Άνεργοι που 

ωφελούνται άμεσα 
από την αξιοποίηση 

της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

Περισσότερ

ο 
ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αριθμός CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 65,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4810 Κοινωνικές  

επιχειρήσεις που η 
λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε
ς 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 98   EL 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

παρέμβασης 

Τ4810 Κοινωνικές  

επιχειρήσεις που η 

λειτουργία τους 
συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της 

παρέμβασης 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4810 Κοινωνικές  

επιχειρήσεις που η 

λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της 

παρέμβασης 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4814 Άνεργοι που 

ωφελούνται άμεσα 

από την αξιοποίηση 

της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4814 Άνεργοι που 

ωφελούνται άμεσα 

από την αξιοποίηση 
της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4814 Άνεργοι που 

ωφελούνται άμεσα 

από την αξιοποίηση 

της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 99   EL 

Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 

αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
6.600,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 100   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
298,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 1.764,00 882,00 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση 80,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
1.758,00 879,00 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
79,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   
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Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη Μετάβαση 0,00   0,00   
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συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   
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CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 

αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4855 Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχιερήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) που υποστηρίζονται 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός 448,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

T4855 Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχιερήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) που υποστηρίζονται 

Μετάβαση Αριθμός 120,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

T4855 Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχιερήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) που υποστηρίζονται 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 119,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4852 Περιφερειακοί Μηχανισμοί που 

δημιουργούνται 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 5,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4852 Περιφερειακοί Μηχανισμοί που 

δημιουργούνται 

Μετάβαση Αριθμός 5,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4852 Περιφερειακοί Μηχανισμοί που 

δημιουργούνται 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 1,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4855 Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχιερήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) που υποστηρίζονται 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T4855 Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχιερήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) που υποστηρίζονται 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T4855 Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχιερήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) που υποστηρίζονται 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4852 Περιφερειακοί Μηχανισμοί που 

δημιουργούνται 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4852 Περιφερειακοί Μηχανισμοί που 

δημιουργούνται 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4852 Περιφερειακοί Μηχανισμοί που 

δημιουργούνται 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 3 - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 65,00% 65,00% 65,00% 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 65,00% 65,00% 65,00% 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 65,00% 65,00% 65,00% 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 111   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 40,00% 40,00% 40,00% 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 40,00% 40,00% 40,00% 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 40,00% 40,00% 40,00% 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 112   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 113   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 114   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

τους 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 115   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

περιφέρειες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 116   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

περιφέρειες 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 117   EL 

Άξονας προτεραιότητας 3 - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 118   EL 

Άξονας προτεραιότητας 3 - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

14.414,00 5.766,00 8.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 119   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 3.851,00 1.540,00 2.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 120   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
3.839,00 1.536,00 2.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 121   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

αυτοαπασχολουμένων 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ Περισσότερο ανεπτυγμένες    0,00      0,00   

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 122   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

περιφέρειες 

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

Μετάβαση 0,00   0,00   
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μη κυβερνητικές οργανώσεις 

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   
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CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 3 - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
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Άξονας προτεραιότητας 3 - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

 

Πίνακας 2B : Δείκτες αποτελεσμάτων για την ΠΑΝ ανά άξονα προτεραιότητας ή ανά τμήμα άξονα προτεραιότητας (άρθρο 19 παράγραφος 3 και 

παραρτήματα I και II του κανονισμού για το ΕΚΤ) 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης 

και στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 άνεργοι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την 

παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ 

  Αναλογία 93,00% 93,00% 93,00% 33.422,00 11.625,00 21.797,00    629,00 1.195,00 

CR02 άνεργοι συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά 

εργασίας, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μαθητεία ή 

πρακτική άσκηση αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

  Αναλογία 52,00% 52,00% 52,00% 8.527,00 3.236,00 5.291,00    653,00 667,00 

CR03 άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν 

εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

  Αναλογία 44,00% 44,00% 44,00% 6.614,00 2.757,00 3.857,00    709,00 552,00 

CR04 μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που 

ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται 

από την ΠΑΝ 

  Αναλογία 93,00% 93,00% 93,00% 30.657,00 10.505,00 20.152,00    510,00 988,00 

CR05 μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που 

λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, 

αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

  Αναλογία 52,00% 52,00% 52,00% 6.877,00 2.399,00 4.478,00    116,00 268,00 

CR06 μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που 

συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που 

αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

  Αναλογία 44,00% 44,00% 44,00% 5.124,00 1.901,00 3.223,00    110,00 230,00 

CR07 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι 

οποίοι ολοκληρώνουν την παρέμβαση που 

υποστηρίζεται από την ΠΑΝ 

  Αναλογία % % % 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι 

οποίοι λαμβάνουν προσφορά εργασίας, 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής 

άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

  Αναλογία % % % 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που 

συμμετέχουν σε εκπαίδευση/ κατάρτιση, που 

αποκτούν εξειδίκευση ή που κατέχουν θέση 

  Αναλογία % % % 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 128   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης 

και στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR10 συμμετέχοντες σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, σε 

προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε 

επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή πρακτική 

άσκηση εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

  Αναλογία 28,00% 28,00% 28,00% 491,00 196,00 295,00    0,00 0,00 

CR11 συμμετέχοντες που εργάζονται εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

  Αναλογία 26,00% 26,00% 26,00% 5.240,00 2.146,00 3.094,00    0,00 0,00 

CR12 συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

  Αναλογία 10,00% 10,00% 10,00% 467,00 206,00 261,00    0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

      723,00 256,00 467,00    42,00 45,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

      555,00 378,00 177,00    367,00 176,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

      5.610,00 2.247,00 3.363,00    371,00 373,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που 

δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν 

εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

      1.916,00 843,00 1.073,00    280,00 199,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην 

αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 άνεργοι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την   10.996,00 20.602,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 129   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ 

CR02 άνεργοι συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά 

εργασίας, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μαθητεία ή 

πρακτική άσκηση αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

  2.583,00 4.624,00 0,00 0,00 

CR03 άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν 

εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

  2.048,00 3.305,00 0,00 0,00 

CR04 μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που 

ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται 

από την ΠΑΝ 

  9.995,00 19.164,00 0,00 0,00 

CR05 μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που 

λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, 

αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

  2.283,00 4.210,00 0,00 0,00 

CR06 μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που 

συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που 

αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

  1.791,00 2.993,00 0,00 0,00 

CR07 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι 

οποίοι ολοκληρώνουν την παρέμβαση που 

υποστηρίζεται από την ΠΑΝ 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι 

οποίοι λαμβάνουν προσφορά εργασίας, 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής 

άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που 

συμμετέχουν σε εκπαίδευση/ κατάρτιση, που 

αποκτούν εξειδίκευση ή που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

CR10 συμμετέχοντες σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, σε 

προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε 

επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή πρακτική 

άσκηση εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

  196,00 295,00 0,00 0,00 

CR11 συμμετέχοντες που εργάζονται εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

  2.146,00 3.094,00 0,00 0,00 

CR12 συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

  206,00 261,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

  214,00 422,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 130   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

  11,00 1,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

  1.876,00 2.990,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που 

δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν 

εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

  563,00 874,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην 

αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 131   EL 

Άξονας προτεραιότητας 3 - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Άξονας προτεραιότητας 3 - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

    45.061,00 16.655,00 28.406,00    5.187,00 1.792,00 3.395,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι     37.807,00 12.950,00 24.857,00    4.488,00 1.514,00 2.974,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα     0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών     16.911,00 6.902,00 10.009,00    2.673,00 941,00 1.732,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

    1.461,00 752,00 709,00    205,00 86,00 119,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

    30.201,00 12.818,00 17.383,00    4.195,00 1.558,00 2.637,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

    13.397,00 3.085,00 10.312,00    787,00 148,00 639,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

    9.124,00 3.498,00 5.626,00    981,00 344,00 637,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

    4.220,00 1.506,00 2.714,00    466,00 147,00 319,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

    3.817,00 1.367,00 2.450,00    456,00 149,00 307,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

    2.885,00 1.264,00 1.621,00    685,00 235,00 450,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία     82,00 53,00 29,00    43,00 28,00 15,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα     830,00 437,00 393,00    132,00 48,00 84,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

    45,00 19,00 26,00    3,00 1,00 2,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές     0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     45.349,00      5.198,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

 11.084,00 4.038,00 7.046,00 28.790,00 10.825,00 17.965,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι  9.716,00 3.479,00 6.237,00 23.603,00 7.957,00 15.646,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών  4.005,00 1.396,00 2.609,00 10.233,00 4.565,00 5.668,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

 284,00 135,00 149,00 972,00 531,00 441,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

 7.434,00 3.072,00 4.362,00 18.572,00 8.188,00 10.384,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

 3.366,00 831,00 2.535,00 9.244,00 2.106,00 7.138,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

 2.259,00 869,00 1.390,00 5.884,00 2.285,00 3.599,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

 1.007,00 345,00 662,00 2.747,00 1.014,00 1.733,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

 947,00 310,00 637,00 2.414,00 908,00 1.506,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

 591,00 229,00 362,00 1.609,00 800,00 809,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία  12,00 7,00 5,00 27,00 18,00 9,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα  165,00 86,00 79,00 533,00 303,00 230,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

 10,00 4,00 6,00 32,00 14,00 18,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  11.168,00   28.983,00   
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Άξονας προτεραιότητας 3 - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4844 Συμμετέχοντες έως 24 ετών  Αριθμός 71.956,00 28.782,00 43.174,00 16.692,00 6.790,00 9.902,00 0,23 0,24 0,23 2.487,00 846,00 1.641,00 

Τ4845 Συμμετέχοντες 25-29 ετών  Αριθμός 38.822,00 15.529,00 23.293,00 28.644,00 9.971,00 18.673,00 0,74 0,64 0,80 2.711,00 948,00 1.763,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4844 Συμμετέχοντες έως 24 ετών  4.164,00 1.447,00 2.717,00 10.041,00 4.497,00 5.544,00 

Τ4845 Συμμετέχοντες 25-29 ετών  7.004,00 2.624,00 4.380,00 18.929,00 6.399,00 12.530,00 
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 65,00% 65,00% 65,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 36,00% 36,00% 36,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

τους 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 9.518,00 3.807,00 5.711,00 1.837,00 593,00 1.244,00 0,19 0,16 0,22 251,00 68,00 183,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 5.711,00 2.284,00 3.427,00 1.496,00 439,00 1.057,00 0,26 0,19 0,31 217,00 57,00 160,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    25,00 7,00 18,00    10,00 3,00 7,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    115,00 84,00 31,00    13,00 4,00 9,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    115,00 84,00 31,00    13,00 4,00 9,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    386,00 209,00 177,00    30,00 12,00 18,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    937,00 253,00 684,00    134,00 28,00 106,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    505,00 126,00 379,00    87,00 28,00 59,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    1.008,00 405,00 603,00    165,00 65,00 100,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    366,00 139,00 227,00    19,00 1,00 18,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    141,00 14,00 127,00    14,00 0,00 14,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    9,00 5,00 4,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     1.837,00      251,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 1.586,00 525,00 1.061,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 1.279,00 382,00 897,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 15,00 4,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 102,00 80,00 22,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 102,00 80,00 22,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 356,00 197,00 159,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

Μετάβαση 803,00 225,00 578,00 0,00 0,00 0,00 
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εκπαίδευσης (ISCED 4) 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 418,00 98,00 320,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων 

Μετάβαση 843,00 340,00 503,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 347,00 138,00 209,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 127,00 14,00 113,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 9,00 5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  1.586,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Μετάβαση Αριθμός 5.711,00   1.332,00 467,00 865,00 0,23   164,00 40,00 124,00 

Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών 

Μετάβαση Αριθμός 3.503,00   1.241,00 307,00 934,00 0,35   224,00 62,00 162,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Μετάβαση 1.168,00 427,00 741,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών 

Μετάβαση 1.017,00 245,00 772,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 65,00% 65,00% 65,00% 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 40,00% 40,00% 40,00% 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

τους 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 1.618,00 647,00 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 148   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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εκπαίδευσης (ISCED 4) 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       1,00 0,00 1,00    0,00 1,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       20,00 0,00 20,00    0,00 20,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       60,00 0,00 60,00    0,00 60,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       10,00 0,00 10,00    0,00 10,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4816 Εργαζόμενες που 

διατηρούν τη θέση 

εργασίας τους 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Μετάβαση Αναλογί

α 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Αναλογία 80,00%   118,13   94,50% 0,00% 94,49% 88,00% 0,00% 88,00%  

Τ4817 Άνεργες που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπασχόλησης, 
που συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

Ενεργητικών 

Πολιτικών 

Απασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Μετάβαση Αναλογί

α 

CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 33,00%   35,48   11,71% % 11,71% 15,00% 0,00% 15,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4816 Εργαζόμενες που 

διατηρούν τη θέση 

εργασίας τους 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 97,26% 0,00% 97,26% 92,00% 0,00% 92,00%  100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%  

Τ4817 Άνεργες που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπασχόλησης, 

που συμμετέχουν σε 
προγράμματα 

Ενεργητικών 

Πολιτικών 

Απασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 9,71% % 9,71% 8,00% 0,00% 8,00%  11,00% % 11,00% 11,00% 0,00% 11,00%  
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 2.519,00 69,00 2.450,00 1.507,00 0,00 1.507,00 0,60 0,00 0,62 570,00 0,00 570,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    517,00 0,00 517,00    288,00 0,00 288,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    73,00 2,00 71,00    29,00 1,00 28,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    63,00 2,00 61,00    27,00 1,00 26,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 5.879,00 79,00 5.800,00 1.754,00 5,00 1.749,00 0,30 0,06 0,30 523,00 1,00 522,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    39,00 0,00 39,00    13,00 0,00 13,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    22,00 1,00 21,00    7,00 0,00 7,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    15,00 1,00 14,00    4,00 0,00 4,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    237,00 2,00 235,00    82,00 0,00 82,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    2.163,00 4,00 2.159,00    674,00 2,00 672,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    923,00 1,00 922,00    363,00 0,00 363,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    109,00 0,00 109,00    22,00 0,00 22,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    78,00 0,00 78,00    21,00 0,00 21,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    144,00 4,00 140,00    31,00 0,00 31,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

Μετάβαση    87,00 0,00 87,00    55,00 0,00 55,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    17,00 0,00 17,00    11,00 0,00 11,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    23,00 0,00 23,00    3,00 0,00 3,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    1,00 0,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     3.334,00      1.122,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 403,00 0,00 403,00 534,00 0,00 534,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 229,00 0,00 229,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 16,00 0,00 16,00 28,00 1,00 27,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 13,00 0,00 13,00 23,00 1,00 22,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 422,00 1,00 421,00 809,00 3,00 806,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 4,00 0,00 4,00 22,00 0,00 22,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 7,00 0,00 7,00 8,00 1,00 7,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 5,00 0,00 5,00 6,00 1,00 5,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 51,00 1,00 50,00 104,00 1,00 103,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 535,00 0,00 535,00 954,00 2,00 952,00 
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CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 252,00 0,00 252,00 308,00 1,00 307,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 30,00 0,00 30,00 57,00 0,00 57,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 26,00 0,00 26,00 31,00 0,00 31,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 46,00 1,00 45,00 67,00 3,00 64,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 14,00 0,00 14,00 6,00 0,00 6,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  841,00   1.371,00   
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και 

εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη 

διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 

φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

συμμετοχής τους 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και 

εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη 

διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 

φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4812 Νέες ή 

αναβαθμισμένες 

συστημικές 

παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών 
της αγοράς εργασίας 

και της πρόνοιας που 

εφαρμόζονται/τίθεντ

αι σε λειτουργία 

Μετάβαση Αριθμός   Αριθμός 6,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4813 Έργα που 

εφαρμόζονται για  

την ενίσχυση της 

επιχειρησιακής 

ικανότητας 

κοινωνικών εταίρων 

ή/και φορέων της 

κοινωνίας των 

πολιτών 

Μετάβαση Αριθμός CO20 αριθμός έργων 

πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από 

κοινωνικούς εταίρους ή μη 

κυβερνητικές οργανώσεις 

Αριθμός 17,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4812 Νέες ή 

αναβαθμισμένες 

συστημικές 

παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών 

της αγοράς εργασίας 
και της πρόνοιας που 

εφαρμόζονται/τίθεντ

αι σε λειτουργία 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4813 Έργα που 

εφαρμόζονται για  

την ενίσχυση της 

επιχειρησιακής 

ικανότητας 

κοινωνικών εταίρων 

ή/και φορέων της 

κοινωνίας των 

πολιτών 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 163   EL 
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και 

εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη 

διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 

φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση 17,00   0,00   0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και 

εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη 

διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 

φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4853 Συστημικές παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών της αγοράς 

εργασίας και της πρόνοιας που 

δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

Μετάβαση Αριθμός 6,00   1,00 0,00 0,00 0,17   1,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4853 Συστημικές παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών της αγοράς 

εργασίας και της πρόνοιας που 

δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4815 Ωφελούμενοι του 

ΕΕΕ που 

δραστηριοποιούνται 

σε αναζήτηση 

εργασίας, που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτισ

η, που αποκτούν 

εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπαχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία 90,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4815 Ωφελούμενοι του 

ΕΕΕ που 

δραστηριοποιούνται 

σε αναζήτηση 

εργασίας, που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτισ

η, που αποκτούν 

εξειδίκευση, που 

κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπαχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Μετάβαση % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4851 Ωφελούμενοι της πιλοτικής 
εφαρμογής του ΕΕΕ που 

συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής 

και κοινωνικής (επσν)ένταξης 

Μετάβαση Αριθμός 971,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4851 Ωφελούμενοι της πιλοτικής 
εφαρμογής του ΕΕΕ που συμμετέχουν 

σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής 

(επσν)ένταξης 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 

αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 

αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4810 Κοινωνικές  

επιχειρήσεις που η 

λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της 

παρέμβασης 

Μετάβαση Αριθμός   Αριθμός 56,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4814 Άνεργοι που 

ωφελούνται άμεσα 

από την αξιοποίηση 

της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

Μετάβαση Αριθμός CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 65,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4810 Κοινωνικές  

επιχειρήσεις που η 

λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4814 Άνεργοι που 
ωφελούνται άμεσα 

από την αξιοποίηση 

της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 

αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 741,00 370,00 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση 31,00   0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 

αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4855 Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχιερήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) που υποστηρίζονται 

Μετάβαση Αριθμός 50,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4852 Περιφερειακοί Μηχανισμοί που 

δημιουργούνται 

Μετάβαση Αριθμός 1,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4855 Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχιερήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) που υποστηρίζονται 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4852 Περιφερειακοί Μηχανισμοί που 

δημιουργούνται 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 65,00% 65,00% 65,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 185   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 36,00% 36,00% 36,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

τους 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.420,00 1.368,00 2.052,00 799,00 274,00 525,00 0,23 0,20 0,26 59,00 12,00 47,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
2.052,00 821,00 1.231,00 448,00 142,00 306,00 0,22 0,17 0,25 35,00 8,00 27,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   23,00 10,00 13,00    3,00 1,00 2,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   63,00 44,00 19,00    3,00 0,00 3,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   63,00 44,00 19,00    3,00 0,00 3,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   186,00 107,00 79,00    6,00 3,00 3,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   394,00 111,00 283,00    37,00 6,00 31,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   217,00 55,00 162,00    16,00 3,00 13,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   444,00 182,00 262,00    29,00 10,00 19,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   98,00 23,00 75,00    4,00 2,00 2,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   61,00 6,00 55,00    2,00 1,00 1,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2,00 1,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     799,00      59,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

740,00 262,00 478,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

413,00 134,00 279,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

20,00 9,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

60,00 44,00 16,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, Περισσότερο ανεπτυγμένες 60,00 44,00 16,00 0,00 0,00 0,00 
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συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

περιφέρειες 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

180,00 104,00 76,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

357,00 105,00 252,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

201,00 52,00 149,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

415,00 172,00 243,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

94,00 21,00 73,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

59,00 5,00 54,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  740,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 2.052,00   582,00 219,00 363,00 0,28   43,00 9,00 34,00 

Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 1.259,00   929,00 490,00 439,00 0,74   440,00 338,00 102,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4854 Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

539,00 210,00 329,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4850 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

489,00 152,00 337,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 65,00% 65,00% 65,00% 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 40,00% 40,00% 40,00% 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

τους 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

430,00 172,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, Περισσότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

περιφέρειες 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8ii - Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      2,00 0,00 2,00    0,00 2,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      9,00 0,00 9,00    0,00 9,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      23,00 0,00 23,00    0,00 23,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      13,00 0,00 13,00    0,00 13,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

περιφέρειες 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4816 Εργαζόμενες που 

διατηρούν τη θέση 

εργασίας τους 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αριθμός CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Αναλογία 80,00%   0,16   280,00 0,00 280,00 88,00 0,00 88,00  

Τ4817 Άνεργες που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπασχόλησης, 
που συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

Ενεργητικών 

Πολιτικών 

Απασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αριθμός CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 33,00%   0,16   34,00 0,00 34,00 15,00 0,00 15,00  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4816 Εργαζόμενες που 

διατηρούν τη θέση 

εργασίας τους 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

192,00 0,00 192,00 92,00 0,00 92,00  100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00  

Τ4817 Άνεργες που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπασχόλησης, 

που συμμετέχουν σε 
προγράμματα 

Ενεργητικών 

Πολιτικών 

Απασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

19,00 0,00 19,00 8,00 0,00 8,00  11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00  
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
670,00 70,00 600,00 638,00 0,00 638,00 0,95 0,00 1,06 256,00 0,00 256,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   107,00 0,00 107,00    89,00 0,00 89,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   176,00 4,00 172,00    65,00 2,00 63,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   165,00 4,00 161,00    64,00 2,00 62,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.563,00 63,00 1.500,00 2.141,00 10,00 2.131,00 1,37 0,16 1,42 694,00 2,00 692,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   60,00 0,00 60,00    16,00 0,00 16,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   115,00 5,00 110,00    45,00 2,00 43,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   97,00 4,00 93,00    39,00 2,00 37,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   512,00 5,00 507,00    178,00 2,00 176,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.877,00 8,00 1.869,00    606,00 2,00 604,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   538,00 0,00 538,00    223,00 0,00 223,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   69,00 1,00 68,00    10,00 0,00 10,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   29,00 0,00 29,00    7,00 0,00 7,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   175,00 5,00 170,00    38,00 0,00 38,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   223,00 0,00 223,00    178,00 0,00 178,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   12,00 0,00 12,00    8,00 0,00 8,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   37,00 1,00 36,00    14,00 0,00 14,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     2.955,00      1.015,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

72,00 0,00 72,00 310,00 0,00 310,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

19,00 1,00 18,00 92,00 1,00 91,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

16,00 1,00 15,00 85,00 1,00 84,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

199,00 2,00 197,00 1.248,00 6,00 1.242,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

8,00 0,00 8,00 36,00 0,00 36,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

14,00 1,00 13,00 56,00 2,00 54,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

11,00 1,00 10,00 47,00 1,00 46,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 206   EL 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

60,00 1,00 59,00 274,00 2,00 272,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

179,00 1,00 178,00 1.092,00 5,00 1.087,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

46,00 0,00 46,00 269,00 0,00 269,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4,00 0,00 4,00 55,00 1,00 54,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3,00 0,00 3,00 19,00 0,00 19,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

35,00 2,00 33,00 102,00 3,00 99,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

44,00 0,00 44,00 1,00 0,00 1,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7,00 1,00 6,00 16,00 0,00 16,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  290,00   1.650,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iv - Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 208   EL 

 

Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και 

εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη 

διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 

φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

συμμετοχής τους 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και 

εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη 

διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 

φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4812 Νέες ή 

αναβαθμισμένες 

συστημικές 

παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών 
της αγοράς εργασίας 

και της πρόνοιας που 

εφαρμόζονται/τίθεντ

αι σε λειτουργία 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αριθμός   Αριθμός 6,00   0,00   0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  

Τ4813 Έργα που 

εφαρμόζονται για  

την ενίσχυση της 

επιχειρησιακής 

ικανότητας 

κοινωνικών εταίρων 

ή/και φορέων της 

κοινωνίας των 

πολιτών 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αριθμός CO20 αριθμός έργων 

πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από 

κοινωνικούς εταίρους ή μη 

κυβερνητικές οργανώσεις 

Αριθμός 17,00   0,00   0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4812 Νέες ή 

αναβαθμισμένες 

συστημικές 

παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών 

της αγοράς εργασίας 
και της πρόνοιας που 

εφαρμόζονται/τίθεντ

αι σε λειτουργία 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4813 Έργα που 

εφαρμόζονται για  

την ενίσχυση της 

επιχειρησιακής 

ικανότητας 

κοινωνικών εταίρων 

ή/και φορέων της 

κοινωνίας των 

πολιτών 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και 

εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη 

διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 

φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

συντηρούμενα τέκνα 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
17,00   0,00   0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 8vii - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και 

εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη 

διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 

φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4853 Συστημικές παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών της αγοράς 

εργασίας και της πρόνοιας που 

δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 6,00   1,00 0,00 0,00 0,17   1,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4853 Συστημικές παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των θεσμών της αγοράς 

εργασίας και της πρόνοιας που 

δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

περιφέρειες 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4815 Ωφελούμενοι του 

ΕΕΕ που 

δραστηριοποιούνται 

σε αναζήτηση 

εργασίας, που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτισ

η, που αποκτούν 

εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπαχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 90,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4815 Ωφελούμενοι του 

ΕΕΕ που 

δραστηριοποιούνται 

σε αναζήτηση 

εργασίας, που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτισ

η, που αποκτούν 

εξειδίκευση, που 

κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπαχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4851 Ωφελούμενοι της πιλοτικής 
εφαρμογής του ΕΕΕ που 

συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής 

και κοινωνικής (επσν)ένταξης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός 258,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4851 Ωφελούμενοι της πιλοτικής 
εφαρμογής του ΕΕΕ που συμμετέχουν 

σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής 

(επσν)ένταξης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 

αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

περιφέρειες 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 227   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 

αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4810 Κοινωνικές  

επιχειρήσεις που η 

λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της 

παρέμβασης 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αριθμός   Αριθμός 52,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4814 Άνεργοι που 

ωφελούνται άμεσα 

από την αξιοποίηση 

της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αριθμός CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναλογία 65,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4810 Κοινωνικές  

επιχειρήσεις που η 

λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4814 Άνεργοι που 
ωφελούνται άμεσα 

από την αξιοποίηση 

της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

Περισσότερ
ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 

αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
197,00 98,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
9,00   0,00   0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 

αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4855 Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχιερήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) που υποστηρίζονται 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός 13,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4852 Περιφερειακοί Μηχανισμοί που 

δημιουργούνται 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 1,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4855 Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχιερήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) που υποστηρίζονται 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4852 Περιφερειακοί Μηχανισμοί που 

δημιουργούνται 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 233   EL 

 

Άξονας προτεραιότητας 6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 234   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 235   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 236   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

συμμετοχής τους 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 237   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

λήξη της συμμετοχής τους περιφέρειες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν Λιγότερο 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 238   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4901 Αριθμός σχολείων 

στα οποία το 

ποσοστό ΠΕΣ 

μειώθηκε κατά 

τουλάχιστον 20% του 

αρχικού 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αριθμός 130,00      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4901 Αριθμός σχολείων 

στα οποία το 

ποσοστό ΠΕΣ 
μειώθηκε κατά 

τουλάχιστον 20% του 

αρχικού 

Μετάβαση Αριθμός   Αριθμός 35,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4901 Αριθμός σχολείων 

στα οποία το 

ποσοστό ΠΕΣ 

μειώθηκε κατά 

τουλάχιστον 20% του 

αρχικού 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αριθμός   Αριθμός 34,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4902 Ποσοστό αύξησης 

των σχολικών 

μονάδων α’βάθμιας 

και β΄βάθμιας 

εκπαίδευσης που 

λειτουργούν στο 
πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 172,96%   0,00   0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4902 Ποσοστό αύξησης 

των σχολικών 

μονάδων α’βάθμιας 

και β΄βάθμιας 

εκπαίδευσης που 

λειτουργούν στο 

πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία 184,48%   0,00   0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4902 Ποσοστό αύξησης 

των σχολικών 

μονάδων α’βάθμιας 

και β΄βάθμιας 

εκπαίδευσης που 
λειτουργούν στο 

πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 39,17%   0,00   0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4903 Ποσοστό 

εκπαιδευτικών που 

επιμορφώθηκαν και 

χρησιμοποιούν ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 80,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

διαδικασία 

Τ4903 Ποσοστό 

εκπαιδευτικών που 

επιμορφώθηκαν και 

χρησιμοποιούν ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία 80,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4903 Ποσοστό 

εκπαιδευτικών που 

επιμορφώθηκαν και 

χρησιμοποιούν ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 80,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4904 Ποσοστό αύξησης 

των τάξεων 
προσχολικής 

εκπαίδευσης 

(προνήπιο) 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε
ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 4,94%   0,00   0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4904 Ποσοστό αύξησης 

των τάξεων 

προσχολικής 

εκπαίδευσης 

(προνήπιο) 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία 2,73%   0,00   0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4904 Ποσοστό αύξησης 

των τάξεων 

προσχολικής 

εκπαίδευσης 

(προνήπιο) 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 2,58%   0,00   0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4901 Αριθμός σχολείων 

στα οποία το 

ποσοστό ΠΕΣ 

μειώθηκε κατά 

τουλάχιστον 20% του 

αρχικού 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4901 Αριθμός σχολείων 

στα οποία το 

ποσοστό ΠΕΣ 

μειώθηκε κατά 
τουλάχιστον 20% του 

αρχικού 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4901 Αριθμός σχολείων 

στα οποία το 

ποσοστό ΠΕΣ 

μειώθηκε κατά 

τουλάχιστον 20% του 

αρχικού 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4902 Ποσοστό αύξησης 

των σχολικών 

μονάδων α’βάθμιας 

και β΄βάθμιας 

εκπαίδευσης που 

λειτουργούν στο 

πλαίσιο του Νέου 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Τ4902 Ποσοστό αύξησης 

των σχολικών 

μονάδων α’βάθμιας 
και β΄βάθμιας 

εκπαίδευσης που 

λειτουργούν στο 

πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Μετάβαση 0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4902 Ποσοστό αύξησης 

των σχολικών 

μονάδων α’βάθμιας 

και β΄βάθμιας 

εκπαίδευσης που 

λειτουργούν στο 

πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4903 Ποσοστό 

εκπαιδευτικών που 
επιμορφώθηκαν και 

χρησιμοποιούν ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε
ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4903 Ποσοστό 

εκπαιδευτικών που 

επιμορφώθηκαν και 

χρησιμοποιούν ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Μετάβαση % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4903 Ποσοστό 

εκπαιδευτικών που 

επιμορφώθηκαν και 

χρησιμοποιούν ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4904 Ποσοστό αύξησης 
των τάξεων 

προσχολικής 

εκπαίδευσης 

(προνήπιο) 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4904 Ποσοστό αύξησης 

των τάξεων 

προσχολικής 

εκπαίδευσης 

(προνήπιο) 

Μετάβαση 0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4904 Ποσοστό αύξησης 

των τάξεων 

προσχολικής 

εκπαίδευσης 

(προνήπιο) 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Άξονας προτεραιότητας 6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

αυτοαπασχολουμένων 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ Περισσότερο ανεπτυγμένες    0,00      0,00   
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Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

περιφέρειες 

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

Μετάβαση 0,00   0,00   
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μη κυβερνητικές οργανώσεις 

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   
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CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία 

εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της 

ΠΕΣ 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 325,00   553,00 0,00 0,00 1,70   239,00 0,00 0,00 

Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία 

εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της 

ΠΕΣ 

Μετάβαση Αριθμός 88,00   221,00 0,00 0,00 2,51   96,00 0,00 0,00 

Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία 

εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της 

ΠΕΣ 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 86,00   261,00 0,00 0,00 3,03   106,00 0,00 0,00 

Τ4952 Αριθμός σχολικών μονάδων που 

έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 1.297,00   3.352,00 0,00 0,00 2,58   2.469,00 0,00 0,00 

Τ4952 Αριθμός σχολικών μονάδων που 

έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Μετάβαση Αριθμός 660,00   1.517,00 0,00 0,00 2,30   1.425,00 0,00 0,00 

Τ4952 Αριθμός σχολικών μονάδων που 

έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 700,00   3.714,00 0,00 0,00 5,31   1.805,00 0,00 0,00 

Τ4953 Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται 

στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 
(συμμετοχές) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 50.836,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4953 Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται 
στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Μετάβαση Αριθμός 13.735,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4953 Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται 

στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 13.382,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4954 Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής 

εκπαίδευσης (προνήπιο) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

ΑΡΙΘΜΟΣ 186,00   357,00 0,00 0,00 1,92   321,00 0,00 0,00 

Τ4954 Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής 

εκπαίδευσης (προνήπιο) 

Μετάβαση ΑΡΙΘΜΟΣ 50,00   624,00 0,00 0,00 12,48   612,00 0,00 0,00 

Τ4954 Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής 

εκπαίδευσης (προνήπιο) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

ΑΡΙΘΜΟΣ 50,00   275,00 0,00 0,00 5,50   121,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία 

εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της 

ΠΕΣ 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

250,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 
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Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία 
εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της 

ΠΕΣ 

Μετάβαση 116,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 

Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία 

εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της 

ΠΕΣ 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

79,00 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 

Τ4952 Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

448,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0,00 

Τ4952 Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Μετάβαση 31,00 0,00 0,00 61,00 0,00 0,00 

Τ4952 Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

911,00 0,00 0,00 998,00 0,00 0,00 

Τ4953 Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται 

στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (συμμετοχές) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4953 Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται 

στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (συμμετοχές) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4953 Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται 

στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (συμμετοχές) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4954 Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής 

εκπαίδευσης (προνήπιο) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4954 Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής 

εκπαίδευσης (προνήπιο) 

Μετάβαση 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4954 Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής 

εκπαίδευσης (προνήπιο) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη 

βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 254   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

λήξη της συμμετοχής τους περιφέρειες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 255   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 256   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 257   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 258   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

περιφέρειες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 259   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 260   EL 

Άξονας προτεραιότητας 6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη 

βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4905 Ποσοστό 

ωφελούμενων 

φοιτητών που 

ολοκληρώνουν 

έγκαιρα  τον κύκλο 

σπουδών 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 80,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4905 Ποσοστό 

ωφελούμενων 

φοιτητών που 

ολοκληρώνουν 

έγκαιρα  τον κύκλο 
σπουδών 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία 80,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4905 Ποσοστό 
ωφελούμενων 

φοιτητών που 

ολοκληρώνουν 

έγκαιρα  τον κύκλο 

σπουδών 

Περισσότερ
ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί
α 

  Αναλογία 80,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4906 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

απασχολούνται ως 

ερευνητές ή σε πεδίο 

σχετικό με την 

έρευνά τους ένα 

χρόνο μετά την λήξη 

της παρέμβασης 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 39,00%   0,00   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4906 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 
απασχολούνται ως 

ερευνητές ή σε πεδίο 

σχετικό με την 

έρευνά τους ένα 

χρόνο μετά την λήξη 

της παρέμβασης 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία 39,00%   0,00   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4906 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

απασχολούνται ως 

ερευνητές ή σε πεδίο 

σχετικό με την 

έρευνά τους ένα 

χρόνο μετά την λήξη 
της παρέμβασης 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 39,00%   0,00   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 
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   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4905 Ποσοστό 
ωφελούμενων 

φοιτητών που 

ολοκληρώνουν 

έγκαιρα  τον κύκλο 

σπουδών 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4905 Ποσοστό 

ωφελούμενων 

φοιτητών που 

ολοκληρώνουν 

έγκαιρα  τον κύκλο 

σπουδών 

Μετάβαση % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4905 Ποσοστό 

ωφελούμενων 

φοιτητών που 

ολοκληρώνουν 

έγκαιρα  τον κύκλο 
σπουδών 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4906 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

απασχολούνται ως 

ερευνητές ή σε πεδίο 

σχετικό με την 

έρευνά τους ένα 

χρόνο μετά την λήξη 

της παρέμβασης 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4906 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

απασχολούνται ως 

ερευνητές ή σε πεδίο 

σχετικό με την 

έρευνά τους ένα 
χρόνο μετά την λήξη 

της παρέμβασης 

Μετάβαση % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4906 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

απασχολούνται ως 

ερευνητές ή σε πεδίο 

σχετικό με την 

έρευνά τους ένα 

χρόνο μετά την λήξη 

της παρέμβασης 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Άξονας προτεραιότητας 6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη 

βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   36,00 12,00 24,00    36,00 12,00 24,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   6,00 2,00 4,00    6,00 2,00 4,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   11,00 7,00 4,00    11,00 7,00 4,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   11,00 7,00 4,00    11,00 7,00 4,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   206,00 124,00 82,00    206,00 124,00 82,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   6,00 3,00 3,00    6,00 3,00 3,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1,00 0,00 1,00    1,00 0,00 1,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   253,00 143,00 110,00    253,00 143,00 110,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   13,00 5,00 8,00    13,00 5,00 8,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2,00 1,00 1,00    2,00 1,00 1,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   18,00 10,00 8,00    18,00 10,00 8,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   11,00 6,00 5,00    11,00 6,00 5,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1,00 1,00 0,00    1,00 1,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση    26,00 9,00 17,00    26,00 9,00 17,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    8,00 2,00 6,00    8,00 2,00 6,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    3,00 2,00 1,00    3,00 2,00 1,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    3,00 2,00 1,00    3,00 2,00 1,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    119,00 82,00 37,00    119,00 82,00 37,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    3,00 1,00 2,00    3,00 1,00 2,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 264   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    148,00 93,00 55,00    148,00 93,00 55,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    5,00 3,00 2,00    5,00 3,00 2,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    1,00 0,00 1,00    1,00 0,00 1,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Μετάβαση    6,00 3,00 3,00    6,00 3,00 3,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   17,00 9,00 8,00    17,00 9,00 8,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1,00 0,00 1,00    1,00 0,00 1,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   3,00 2,00 1,00    3,00 2,00 1,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   3,00 2,00 1,00    3,00 2,00 1,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   73,00 50,00 23,00    73,00 50,00 23,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   93,00 61,00 32,00    93,00 61,00 32,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1,00 0,00 1,00    1,00 0,00 1,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   3,00 1,00 2,00    3,00 1,00 2,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     641,00      641,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη Μετάβαση 0,00   0,00   
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συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   
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CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη 

βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4955 Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν 
υποστήριξη 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός 15.146,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4955 Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν 

υποστήριξη 

Μετάβαση Αριθμός 4.092,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4955 Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν 

υποστήριξη 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 3.987,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4956 Αριθμός υποτροφιών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 5.601,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4956 Αριθμός υποτροφιών Μετάβαση Αριθμός 1.513,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4956 Αριθμός υποτροφιών Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός 1.475,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4957 Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές 
ΑμεΑ ή από ΕΚΟ 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός 1.421,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4957 Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές 
ΑμεΑ ή από ΕΚΟ 

Μετάβαση Αριθμός 384,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4957 Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές 
ΑμεΑ ή από ΕΚΟ 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός 374,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4958 Αριθμός ωφελουμένων από δράσεις 
ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός 2.227,00   335,00 184,00 151,00 0,15   335,00 184,00 151,00 

Τ4958 Αριθμός ωφελουμένων από δράσεις 

ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Μετάβαση Αριθμός 602,00   156,00 98,00 58,00 0,26   156,00 98,00 58,00 

Τ4958 Αριθμός ωφελουμένων από δράσεις 

ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 586,00   159,00 94,00 65,00 0,27   159,00 94,00 65,00 

Τ4959 Αριθμός ωφελουμένων γυναικών από 

δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 891,00   150,00 0,00 150,00 0,17   150,00 0,00 150,00 

Τ4959 Αριθμός ωφελουμένων γυναικών από 

δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Μετάβαση Αριθμός 241,00   56,00 0,00 56,00 0,23   56,00 0,00 56,00 

Τ4959 Αριθμός ωφελουμένων γυναικών από 

δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 234,00   65,00 0,00 65,00 0,28   65,00 0,00 65,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4955 Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν 

υποστήριξη 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4955 Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν 
υποστήριξη 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4955 Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν 
υποστήριξη 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4956 Αριθμός υποτροφιών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4956 Αριθμός υποτροφιών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4956 Αριθμός υποτροφιών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4957 Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές 

ΑμεΑ ή από ΕΚΟ 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4957 Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές 

ΑμεΑ ή από ΕΚΟ 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4957 Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές 

ΑμεΑ ή από ΕΚΟ 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4958 Αριθμός ωφελουμένων από δράσεις 
ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4958 Αριθμός ωφελουμένων από δράσεις 

ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4958 Αριθμός ωφελουμένων από δράσεις 

ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4959 Αριθμός ωφελουμένων γυναικών από 

δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4959 Αριθμός ωφελουμένων γυναικών από 

δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4959 Αριθμός ωφελουμένων γυναικών από 

δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, 

αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων 

μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      181,00 103,00 78,00    103,00 78,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      91,00 51,00 40,00    51,00 40,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       101,00 44,00 57,00    44,00 57,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      123,00 53,00 70,00    53,00 70,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      1,00 1,00 0,00    1,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

      550,00 301,00 249,00    301,00 249,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

λήξη της συμμετοχής τους περιφέρειες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      234,00 117,00 117,00    117,00 117,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       400,00 238,00 162,00    238,00 162,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      63,00 36,00 27,00    36,00 27,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      27,00 17,00 10,00    17,00 10,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       58,00 29,00 29,00    29,00 29,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      366,00 190,00 176,00    190,00 176,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      113,00 55,00 58,00    55,00 58,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       130,00 65,00 65,00    65,00 65,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 275   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

συμμετοχής τους 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 276   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

λήξη της συμμετοχής τους περιφέρειες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν Λιγότερο 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 277   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες Περισσότερο 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 278   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 279   EL 

Άξονας προτεραιότητας 7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, 

αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων 

μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4908 Ποσοστό αύξησης 

συμμετεχόντων 

ατόμων (16-66+) σε 

προγράμματα διά 

βίου μάθησης και 
δεύτερης ευκαιρίας, 

που πιστοποιήθηκαν 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 35,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4908 Ποσοστό αύξησης 

συμμετεχόντων 

ατόμων (16-66+) σε 

προγράμματα διά 

βίου μάθησης και 

δεύτερης ευκαιρίας, 

που πιστοποιήθηκαν 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία 35,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4908 Ποσοστό αύξησης 

συμμετεχόντων 

ατόμων (16-66+) σε 

προγράμματα διά 

βίου μάθησης και 

δεύτερης ευκαιρίας, 
που πιστοποιήθηκαν 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 35,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4908 Ποσοστό αύξησης 

συμμετεχόντων 

ατόμων (16-66+) σε 

προγράμματα διά 

βίου μάθησης και 
δεύτερης ευκαιρίας, 

που πιστοποιήθηκαν 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4908 Ποσοστό αύξησης 

συμμετεχόντων 

ατόμων (16-66+) σε 

προγράμματα διά 

βίου μάθησης και 

δεύτερης ευκαιρίας, 

που πιστοποιήθηκαν 

Μετάβαση % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 280   EL 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4908 Ποσοστό αύξησης 

συμμετεχόντων 
ατόμων (16-66+) σε 

προγράμματα διά 

βίου μάθησης και 

δεύτερης ευκαιρίας, 

που πιστοποιήθηκαν 

Περισσότερ

ο 
ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 281   EL 

Άξονας προτεραιότητας 7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, 

αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων 

μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   616,00 220,00 396,00    5,00 3,00 2,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   445,00 150,00 295,00    3,00 2,00 1,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   471,00 229,00 242,00    5,00 1,00 4,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   450,00 227,00 223,00    5,00 1,00 4,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   612,00 364,00 248,00    10,00 3,00 7,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   145,00 90,00 55,00    2,00 1,00 1,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   150,00 41,00 109,00    4,00 1,00 3,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   108,00 30,00 78,00    2,00 1,00 1,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.697,00 812,00 885,00    20,00 7,00 13,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1,00 0,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   423,00 208,00 215,00    3,00 2,00 1,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   260,00 120,00 140,00    2,00 1,00 1,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   98,00 13,00 85,00    1,00 0,00 1,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

συντηρούμενα τέκνα 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   420,00 187,00 233,00    5,00 0,00 5,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   46,00 27,00 19,00    2,00 0,00 2,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   78,00 50,00 28,00    1,00 1,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2,00 2,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση    153,00 68,00 85,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    90,00 42,00 48,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    269,00 128,00 141,00    13,00 12,00 1,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    269,00 128,00 141,00    13,00 12,00 1,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    470,00 318,00 152,00    3,00 1,00 2,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    92,00 63,00 29,00    3,00 3,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    63,00 28,00 35,00    1,00 1,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    45,00 20,00 25,00    1,00 1,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

Μετάβαση    892,00 514,00 378,00    16,00 13,00 3,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    126,00 61,00 65,00    4,00 4,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    65,00 31,00 34,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    53,00 9,00 44,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Μετάβαση    86,00 41,00 45,00    2,00 2,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    14,00 6,00 8,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    28,00 21,00 7,00    5,00 5,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    1,00 1,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   129,00 47,00 82,00    7,00 6,00 1,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   92,00 28,00 64,00    5,00 5,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   172,00 91,00 81,00    9,00 8,00 1,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   172,00 91,00 81,00    9,00 8,00 1,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   242,00 150,00 92,00    4,00 3,00 1,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   56,00 35,00 21,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   37,00 7,00 30,00    1,00 0,00 1,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   28,00 3,00 25,00    1,00 0,00 1,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   543,00 288,00 255,00    20,00 17,00 3,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   96,00 49,00 47,00    8,00 7,00 1,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   44,00 17,00 27,00    3,00 2,00 1,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   45,00 8,00 37,00    1,00 0,00 1,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   53,00 34,00 19,00    1,00 1,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   19,00 13,00 6,00    8,00 8,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   57,00 41,00 16,00    15,00 14,00 1,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   9,00 5,00 4,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     3.878,00      56,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

611,00 217,00 394,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

442,00 148,00 294,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

466,00 228,00 238,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

445,00 226,00 219,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

602,00 361,00 241,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

143,00 89,00 54,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

146,00 40,00 106,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

106,00 29,00 77,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.677,00 805,00 872,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

420,00 206,00 214,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

258,00 119,00 139,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

97,00 13,00 84,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

415,00 187,00 228,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

44,00 27,00 17,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

77,00 49,00 28,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 153,00 68,00 85,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 90,00 42,00 48,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 256,00 116,00 140,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 256,00 116,00 140,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 467,00 317,00 150,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 89,00 60,00 29,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 62,00 27,00 35,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 44,00 19,00 25,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 876,00 501,00 375,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 122,00 57,00 65,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 65,00 31,00 34,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 53,00 9,00 44,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ) 

Μετάβαση 84,00 39,00 45,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 14,00 6,00 8,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 23,00 16,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122,00 41,00 81,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

87,00 23,00 64,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

163,00 83,00 80,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

163,00 83,00 80,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

238,00 147,00 91,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

56,00 35,00 21,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

36,00 7,00 29,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

27,00 3,00 24,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

523,00 271,00 252,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

88,00 42,00 46,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

41,00 15,00 26,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

44,00 8,00 36,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

52,00 33,00 19,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

11,00 5,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

42,00 27,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

9,00 5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 0,00   0,00   

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 288   EL 

μη κυβερνητικές οργανώσεις περιφέρειες 

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  3.822,00   0,00   

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 289   EL 

Άξονας προτεραιότητας 7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, 

αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων 

μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4961 Άτομα (16-66+) που 

παρακολούθησαν προγράμματα διά 

βίου μάθησης 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 127.307,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4961 Άτομα (16-66+) που 

παρακολούθησαν προγράμματα διά 

βίου μάθησης 

Μετάβαση Αριθμός 34.396,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4961 Άτομα (16-66+) που 

παρακολούθησαν προγράμματα διά 

βίου μάθησης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 33.511,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4963 Άτομα (16-66+) που 

παρακολούθησαν προγράμματα 

δεύτερης ευκαιρίας 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 16.440,00   2.127,00 1.101,00 1.026,00 0,13   20,00 14,00 6,00 

Τ4963 Άτομα (16-66+) που 

παρακολούθησαν προγράμματα 

δεύτερης ευκαιρίας 

Μετάβαση Αριθμός 4.442,00   1.065,00 640,00 425,00 0,24   16,00 11,00 5,00 

Τ4963 Άτομα (16-66+) που 

παρακολούθησαν προγράμματα 

δεύτερης ευκαιρίας 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 4.328,00   686,00 390,00 294,00 0,16   20,00 14,00 4,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4961 Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν 

προγράμματα διά βίου μάθησης 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4961 Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν 

προγράμματα διά βίου μάθησης 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4961 Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν 

προγράμματα διά βίου μάθησης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4963 Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν 

προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.107,00 1.087,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4963 Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν 

προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας 

Μετάβαση 1.049,00 629,00 420,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4963 Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν 

προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

666,00 376,00 290,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την 

εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω 

μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης 

συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      477,00 86,00 391,00    3,00 192,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      724,00 287,00 437,00    0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       115,00 51,00 64,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      21,00 3,00 18,00    0,00 11,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      3,00 2,00 1,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       2,00 1,00 1,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν Λιγότερο       825,00 171,00 654,00    26,00 321,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      282,00 137,00 145,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       490,00 167,00 323,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      47,00 9,00 38,00    0,00 23,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      80,00 24,00 56,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       10,00 6,00 4,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      335,00 61,00 274,00    11,00 148,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      131,00 49,00 82,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

Μετάβαση       41,00 21,00 20,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 292   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

τους 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 293   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

83,00 199,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

287,00 437,00 0,00 0,00 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 51,00 64,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3,00 7,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00 1,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 1,00 1,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 294   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

145,00 333,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

137,00 145,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 158,00 301,00 9,00 22,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

9,00 15,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

24,00 56,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 6,00 4,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

50,00 126,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

49,00 82,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

Μετάβαση 21,00 20,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 295   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

τους 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 296   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

συμμετοχής τους 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 297   EL 

Άξονας προτεραιότητας 7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την 

εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω 

μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης 

συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4909 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

συμμετέχουν σε 
προγράμματα 

μαθητείας στο 

σύνολο των μαθητών 

/ σπουδαστών / 

αποφοίτων ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ. 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 
περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 35,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4909 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας στο 

σύνολο των μαθητών 

/ σπουδαστών / 
αποφοίτων ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ. 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία 35,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4909 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας στο 

σύνολο των μαθητών 

/ σπουδαστών / 

αποφοίτων ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ. 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 35,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4907 Ποσοστό φοιτητών 

που πραγματοποιούν 

την πρακτική τους 

άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία %      49,15% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%  

Τ4907 Ποσοστό φοιτητών 
που πραγματοποιούν 

την πρακτική τους 

άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

Μετάβαση Αναλογί
α 

  Αναλογία %      52,67% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%  

Τ4907 Ποσοστό φοιτητών 

που πραγματοποιούν 

την πρακτική τους 

άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία %      42,97% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%  
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Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4909 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 
συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας στο 

σύνολο των μαθητών 

/ σπουδαστών / 

αποφοίτων ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ. 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε
ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4909 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας στο 

σύνολο των μαθητών 
/ σπουδαστών / 

αποφοίτων ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ. 

Μετάβαση % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4909 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας στο 

σύνολο των μαθητών 

/ σπουδαστών / 

αποφοίτων ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ. 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4907 Ποσοστό φοιτητών 

που πραγματοποιούν 

την πρακτική τους 

άσκηση σε 
επιχειρήσεις 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

46,19% 0,00% 0,00% 50,38% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4907 Ποσοστό φοιτητών 
που πραγματοποιούν 

την πρακτική τους 

άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

Μετάβαση 61,93% 0,00% 0,00% 67,54% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4907 Ποσοστό φοιτητών 

που πραγματοποιούν 

την πρακτική τους 

άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

18,66% 0,00% 0,00% 20,35% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Άξονας προτεραιότητας 7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την 

εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω 

μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης 

συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   741,00 264,00 477,00    731,00 259,00 472,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   239,00 55,00 184,00    239,00 55,00 184,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   9.801,00 3.448,00 6.353,00    7.019,00 2.467,00 4.552,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2.383,00 783,00 1.600,00    2.095,00 642,00 1.453,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.539,00 526,00 1.013,00    999,00 309,00 690,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   11.204,00 3.792,00 7.412,00    8.233,00 2.790,00 5.443,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   27,00 16,00 11,00    6,00 0,00 6,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   5,00 0,00 5,00    5,00 0,00 5,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   49,00 13,00 36,00    42,00 7,00 35,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   11.095,00 3.963,00 7.132,00    7.973,00 2.853,00 5.120,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   936,00 261,00 675,00    734,00 175,00 559,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.064,00 359,00 705,00    915,00 316,00 599,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   780,00 258,00 522,00    678,00 231,00 447,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   900,00 257,00 643,00    796,00 222,00 574,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.342,00 396,00 946,00    1.209,00 352,00 857,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   92,00 29,00 63,00    87,00 28,00 59,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   156,00 36,00 120,00    141,00 30,00 111,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   8,00 1,00 7,00    7,00 1,00 6,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση    75,00 21,00 54,00    75,00 21,00 54,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    41,00 14,00 27,00    41,00 14,00 27,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    2.789,00 941,00 1.848,00    2.289,00 768,00 1.521,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    861,00 296,00 565,00    848,00 292,00 556,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    407,00 137,00 270,00    404,00 136,00 268,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    3.217,00 1.067,00 2.150,00    2.765,00 925,00 1.840,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    4,00 1,00 3,00    3,00 0,00 3,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    2,00 0,00 2,00    2,00 0,00 2,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 301   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    2,00 1,00 1,00    1,00 0,00 1,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    3.000,00 1.021,00 1.979,00    2.509,00 851,00 1.658,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    269,00 77,00 192,00    258,00 74,00 184,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    255,00 102,00 153,00    247,00 96,00 151,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    180,00 69,00 111,00    175,00 66,00 109,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    303,00 92,00 211,00    290,00 87,00 203,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Μετάβαση    339,00 134,00 205,00    313,00 119,00 194,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    16,00 8,00 8,00    16,00 8,00 8,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    35,00 13,00 22,00    35,00 13,00 22,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    1,00 0,00 1,00    1,00 0,00 1,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   38,00 11,00 27,00    37,00 10,00 27,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   12,00 5,00 7,00    12,00 5,00 7,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   3.880,00 1.477,00 2.403,00    1.580,00 546,00 1.034,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1.772,00 550,00 1.222,00    916,00 226,00 690,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

κατάρτιση 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   399,00 149,00 250,00    184,00 63,00 121,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   4.078,00 1.495,00 2.583,00    1.799,00 619,00 1.180,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   4,00 1,00 3,00    2,00 0,00 2,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   3,00 0,00 3,00    2,00 0,00 2,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   2,00 1,00 1,00    1,00 0,00 1,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   4.082,00 1.550,00 2.532,00    1.710,00 596,00 1.114,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   233,00 86,00 147,00    90,00 23,00 67,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   187,00 69,00 118,00    109,00 44,00 65,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   122,00 44,00 78,00    69,00 28,00 41,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   207,00 59,00 148,00    147,00 45,00 102,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   361,00 156,00 205,00    146,00 60,00 86,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   15,00 9,00 6,00    3,00 2,00 1,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   26,00 9,00 17,00    11,00 4,00 7,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες Περισσότερο ανεπτυγμένες    0,00      0,00   
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

περιφέρειες 

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     20.597,00      14.204,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

10,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.097,00 768,00 1.329,00 685,00 213,00 472,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

197,00 87,00 110,00 91,00 54,00 37,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

439,00 173,00 266,00 101,00 44,00 57,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.275,00 798,00 1.477,00 696,00 204,00 492,00 

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

11,00 8,00 3,00 10,00 8,00 2,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7,00 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.381,00 873,00 1.508,00 741,00 237,00 504,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

157,00 66,00 91,00 45,00 20,00 25,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

116,00 31,00 85,00 33,00 12,00 21,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

79,00 20,00 59,00 23,00 7,00 16,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

76,00 24,00 52,00 28,00 11,00 17,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

103,00 37,00 66,00 30,00 7,00 23,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 5,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 
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περιφέρειες 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

11,00 5,00 6,00 4,00 1,00 3,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 
τη στέγαση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 450,00 155,00 295,00 50,00 18,00 32,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 9,00 4,00 5,00 4,00 0,00 4,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 404,00 125,00 279,00 48,00 17,00 31,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 441,00 152,00 289,00 50,00 18,00 32,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 11,00 3,00 8,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 6,00 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 4,00 3,00 1,00 1,00 0,00 1,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 11,00 4,00 7,00 2,00 1,00 1,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 26,00 15,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.795,00 737,00 1.058,00 505,00 194,00 311,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

835,00 314,00 521,00 21,00 10,00 11,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

183,00 72,00 111,00 32,00 14,00 18,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.799,00 700,00 1.099,00 480,00 176,00 304,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.885,00 771,00 1.114,00 487,00 183,00 304,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

93,00 38,00 55,00 50,00 25,00 25,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

69,00 25,00 44,00 9,00 0,00 9,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

49,00 16,00 33,00 4,00 0,00 4,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

52,00 14,00 38,00 8,00 0,00 8,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

174,00 78,00 96,00 41,00 18,00 23,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7,00 5,00 2,00 5,00 2,00 3,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

10,00 4,00 6,00 5,00 1,00 4,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  5.020,00   1.373,00   
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Άξονας προτεραιότητας 7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την 

εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω 

μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης 

συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε 

προγράμματα πρακτικής άσκησης 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 33.814,00   14.757,00 4.950,00 9.807,00 0,44   11.449,00 4.005,00 7.444,00 

Τ4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε 

προγράμματα πρακτικής άσκησης 

Μετάβαση Αριθμός 9.136,00   3.165,00 1.131,00 2.034,00 0,35   2.661,00 960,00 1.701,00 

Τ4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε 

προγράμματα πρακτικής άσκησης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 8.901,00   4.510,00 1.811,00 2.699,00 0,51   1.960,00 779,00 1.181,00 

Τ4962 Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  

που συμμετέχουν σε προγράμματα 

μαθητείας 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 84.843,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4962 Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  

που συμμετέχουν σε προγράμματα 

μαθητείας 

Μετάβαση Αριθμός 22.923,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4962 Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  
που συμμετέχουν σε προγράμματα 

μαθητείας 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 22.333,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε 

προγράμματα πρακτικής άσκησης 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.033,00 805,00 2.228,00 275,00 140,00 135,00 

Τ4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε 

προγράμματα πρακτικής άσκησης 

Μετάβαση 455,00 153,00 302,00 49,00 18,00 31,00 

Τ4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε 

προγράμματα πρακτικής άσκησης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.013,00 824,00 1.189,00 537,00 208,00 329,00 

Τ4962 Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  
που συμμετέχουν σε προγράμματα 

μαθητείας 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4962 Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  

που συμμετέχουν σε προγράμματα 

μαθητείας 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4962 Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  

που συμμετέχουν σε προγράμματα 

μαθητείας 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

συμμετοχής τους 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4901 Αριθμός σχολείων 

στα οποία το 

ποσοστό ΠΕΣ 

μειώθηκε κατά 

τουλάχιστον 20% του 
αρχικού 

Μετάβαση Αριθμός   Αριθμός 14,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4902 Ποσοστό αύξησης 
των σχολικών 

μονάδων α’βάθμιας 

και β΄βάθμιας 

εκπαίδευσης που 

λειτουργούν στο 

πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Μετάβαση Αναλογί
α 

  Αναλογία 186,43%   0,00   0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4903 Ποσοστό 

εκπαιδευτικών που 

επιμορφώθηκαν και 

χρησιμοποιούν ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία 80,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4904 Ποσοστό αύξησης 

των τάξεων 
προσχολικής 

εκπαίδευσης 

(προνήπιο) 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία 3,99%   0,00   0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4901 Αριθμός σχολείων 

στα οποία το 

ποσοστό ΠΕΣ 
μειώθηκε κατά 

τουλάχιστον 20% του 

αρχικού 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4902 Ποσοστό αύξησης 

των σχολικών 

μονάδων α’βάθμιας 

και β΄βάθμιας 

εκπαίδευσης που 

Μετάβαση 0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

λειτουργούν στο 

πλαίσιο του Νέου 
Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Τ4903 Ποσοστό 
εκπαιδευτικών που 

επιμορφώθηκαν και 

χρησιμοποιούν ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Μετάβαση % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4904 Ποσοστό αύξησης 

των τάξεων 

προσχολικής 

εκπαίδευσης 

(προνήπιο) 

Μετάβαση 0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία 

εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της 

ΠΕΣ 

Μετάβαση Αριθμός 35,00   57,00 0,00 0,00 1,63   29,00 0,00 0,00 

Τ4952 Αριθμός σχολικών μονάδων που 

έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Μετάβαση Αριθμός 186,00   506,00 0,00 0,00 2,72   303,00 0,00 0,00 

Τ4953 Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται 

στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Μετάβαση Αριθμός 5.463,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4954 Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής 

εκπαίδευσης (προνήπιο) 

Μετάβαση ΑΡΙΘΜΟΣ 20,00   127,00 0,00 0,00 6,35   86,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία 

εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της 

ΠΕΣ 

Μετάβαση 18,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

Τ4952 Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Μετάβαση 138,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 

Τ4953 Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται 

στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (συμμετοχές) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4954 Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής 

εκπαίδευσης (προνήπιο) 

Μετάβαση 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 318   EL 

 

Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη 

βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη 

βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4905 Ποσοστό 

ωφελούμενων 

φοιτητών που 

ολοκληρώνουν 

έγκαιρα  τον κύκλο 

σπουδών 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία 70,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4906 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

απασχολούνται ως 
ερευνητές ή σε πεδίο 

σχετικό με την 

έρευνά τους ένα 

χρόνο μετά την λήξη 

της παρέμβασης 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία 39,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4905 Ποσοστό 

ωφελούμενων 

φοιτητών που 

ολοκληρώνουν 

έγκαιρα  τον κύκλο 

σπουδών 

Μετάβαση % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4906 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

απασχολούνται ως 

ερευνητές ή σε πεδίο 

σχετικό με την 

έρευνά τους ένα 

χρόνο μετά την λήξη 

της παρέμβασης 

Μετάβαση % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη 

βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 324   EL 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη 

βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4955 Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν 

υποστήριξη 

Μετάβαση Αριθμός 1.628,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4956 Αριθμός υποτροφιών Μετάβαση Αριθμός 602,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4957 Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές 

ΑμεΑ ή από ΕΚΟ 

Μετάβαση Αριθμός 153,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4958 Αριθμός ωφελουμένων από δράσεις 

ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Μετάβαση Αριθμός 239,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4959 Αριθμός ωφελουμένων γυναικών από 

δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Μετάβαση Αριθμός 96,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4955 Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν 

υποστήριξη 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4956 Αριθμός υποτροφιών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4957 Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές 
ΑμεΑ ή από ΕΚΟ 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4958 Αριθμός ωφελουμένων από δράσεις 

ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4959 Αριθμός ωφελουμένων γυναικών από 

δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, 

αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων 

μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       9,00 5,00 4,00    5,00 4,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       3,00 2,00 1,00    2,00 1,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       71,00 44,00 27,00    44,00 27,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       2,00 2,00 0,00    2,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       9,00 1,00 8,00    1,00 8,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

συμμετοχής τους 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, 

αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων 

μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4908 Ποσοστό αύξησης 

συμμετεχόντων 

ατόμων (16-66+) σε 

προγράμματα διά 

βίου μάθησης και 
δεύτερης ευκαιρίας, 

που πιστοποιήθηκαν 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία 35,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4908 Ποσοστό αύξησης 

συμμετεχόντων 

ατόμων (16-66+) σε 
προγράμματα διά 

βίου μάθησης και 

δεύτερης ευκαιρίας, 

που πιστοποιήθηκαν 

Μετάβαση % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, 

αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων 

μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση    32,00 14,00 18,00    1,00 1,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    15,00 7,00 8,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    36,00 17,00 19,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    29,00 14,00 15,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    114,00 84,00 30,00    1,00 1,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    7,00 3,00 4,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    4,00 2,00 2,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    1,00 0,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    181,00 115,00 66,00    2,00 2,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    16,00 4,00 12,00    1,00 1,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    8,00 3,00 5,00    1,00 1,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    5,00 0,00 5,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες Μετάβαση    16,00 8,00 8,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    3,00 2,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    4,00 2,00 2,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     237,00      2,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 31,00 13,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 15,00 7,00 8,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 36,00 17,00 19,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 29,00 14,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 113,00 83,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 7,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 179,00 113,00 66,00 0,00 0,00 0,00 
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CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 15,00 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 7,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 16,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  235,00   0,00   

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 333   EL 

Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, 

αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων 

μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4961 Άτομα (16-66+) που 

παρακολούθησαν προγράμματα διά 

βίου μάθησης 

Μετάβαση Αριθμός 13.681,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4963 Άτομα (16-66+) που 

παρακολούθησαν προγράμματα 

δεύτερης ευκαιρίας 

Μετάβαση Αριθμός 1.767,00   237,00 133,00 104,00 0,13   2,00 1,00 1,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4961 Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν 

προγράμματα διά βίου μάθησης 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4963 Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν 

προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας 

Μετάβαση 235,00 132,00 103,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την 

εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω 

μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης 

συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

τους 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την 

εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω 

μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης 

συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4909 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

συμμετέχουν σε 
προγράμματα 

μαθητείας στο 

σύνολο των μαθητών 

/ σπουδαστών / 

αποφοίτων ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ. 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία 35,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4907 Ποσοστό φοιτητών 

που πραγματοποιούν 

την πρακτική τους 

άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία %      50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4909 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας στο 

σύνολο των μαθητών 

/ σπουδαστών / 

αποφοίτων ΕΠΑΛ, 
ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ. 

Μετάβαση % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4907 Ποσοστό φοιτητών 
που πραγματοποιούν 

την πρακτική τους 

άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

Μετάβαση % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την 

εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω 

μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης 

συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση    2,00 1,00 1,00    2,00 1,00 1,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    2,00 1,00 1,00    2,00 1,00 1,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    246,00 153,00 93,00    246,00 153,00 93,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    181,00 113,00 68,00    181,00 113,00 68,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    98,00 55,00 43,00    98,00 55,00 43,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    259,00 135,00 124,00    259,00 135,00 124,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    1,00 1,00 0,00    1,00 1,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    285,00 172,00 113,00    285,00 172,00 113,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    60,00 36,00 24,00    60,00 36,00 24,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    43,00 27,00 16,00    43,00 27,00 16,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    25,00 11,00 14,00    25,00 11,00 14,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    18,00 8,00 10,00    18,00 8,00 10,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 339   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Μετάβαση    42,00 19,00 23,00    42,00 19,00 23,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    2,00 2,00 0,00    2,00 2,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    1,00 1,00 0,00    1,00 1,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     346,00      346,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(ISCED 2) 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την 

εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω 

μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης 

συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε 

προγράμματα πρακτικής άσκησης 

Μετάβαση Αριθμός 3.634,00   346,00 210,00 136,00 0,10   346,00 210,00 136,00 

Τ4962 Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  

που συμμετέχουν σε προγράμματα 

μαθητείας 

Μετάβαση Αριθμός 9.118,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε 

προγράμματα πρακτικής άσκησης 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4962 Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  

που συμμετέχουν σε προγράμματα 

μαθητείας 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 343   EL 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

συμμετοχής τους 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4901 Αριθμός σχολείων 

στα οποία το 

ποσοστό ΠΕΣ 

μειώθηκε κατά 

τουλάχιστον 20% του 
αρχικού 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αριθμός   Αριθμός 5,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4902 Ποσοστό αύξησης 
των σχολικών 

μονάδων α’βάθμιας 

και β΄βάθμιας 

εκπαίδευσης που 

λειτουργούν στο 

πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Περισσότερ
ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί
α 

  Αναλογία 9,82%   0,00   0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4903 Ποσοστό 

εκπαιδευτικών που 

επιμορφώθηκαν και 

χρησιμοποιούν ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 80,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4904 Ποσοστό αύξησης 

των τάξεων 
προσχολικής 

εκπαίδευσης 

(προνήπιο) 

Περισσότερ

ο 
ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 2,25%   0,00   0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4901 Αριθμός σχολείων 

στα οποία το 

ποσοστό ΠΕΣ 
μειώθηκε κατά 

τουλάχιστον 20% του 

αρχικού 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε
ς 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Τ4902 Ποσοστό αύξησης 

των σχολικών 

μονάδων α’βάθμιας 

και β΄βάθμιας 

εκπαίδευσης που 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

λειτουργούν στο 

πλαίσιο του Νέου 
Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

περιφέρειες 

Τ4903 Ποσοστό 
εκπαιδευτικών που 

επιμορφώθηκαν και 

χρησιμοποιούν ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Περισσότερ
ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4904 Ποσοστό αύξησης 

των τάξεων 

προσχολικής 

εκπαίδευσης 

(προνήπιο) 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 347   EL 

Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 348   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

συντηρούμενα τέκνα 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία 

εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της 

ΠΕΣ 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 11,00   47,00 0,00 0,00 4,27   20,00 0,00 0,00 

Τ4952 Αριθμός σχολικών μονάδων που 

έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 60,00   449,00 0,00 0,00 7,48   286,00 0,00 0,00 

Τ4953 Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται 

στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 1.772,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4954 Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής 

εκπαίδευσης (προνήπιο) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

ΑΡΙΘΜΟΣ 6,00   154,00 0,00 0,00 25,67   140,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4951 Αριθμός σχολείων στα οποία 

εφαρμόζονται δράσεις μείωσης της 

ΠΕΣ 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

16,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 

Τ4952 Αριθμός σχολικών μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου (ΕΑΕΠ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 

Τ4953 Εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται 

στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (συμμετοχές) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4954 Αριθμός νέων τάξεων προσχολικής 

εκπαίδευσης (προνήπιο) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη 

βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν Περισσότερο 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη 

βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4905 Ποσοστό 

ωφελούμενων 

φοιτητών που 

ολοκληρώνουν 

έγκαιρα  τον κύκλο 

σπουδών 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 85,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4906 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

απασχολούνται ως 
ερευνητές ή σε πεδίο 

σχετικό με την 

έρευνά τους ένα 

χρόνο μετά την λήξη 

της παρέμβασης 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε
ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 39,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4905 Ποσοστό 

ωφελούμενων 

φοιτητών που 

ολοκληρώνουν 

έγκαιρα  τον κύκλο 

σπουδών 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4906 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

απασχολούνται ως 

ερευνητές ή σε πεδίο 

σχετικό με την 

έρευνά τους ένα 

χρόνο μετά την λήξη 

της παρέμβασης 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη 

βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, Περισσότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

περιφέρειες 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 358   EL 

Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10ii - Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη 

βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4955 Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν 

υποστήριξη 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 528,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4956 Αριθμός υποτροφιών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 195,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4957 Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές 

ΑμεΑ ή από ΕΚΟ 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 50,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4958 Αριθμός ωφελουμένων από δράσεις 

ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 78,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4959 Αριθμός ωφελουμένων γυναικών από 

δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 31,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4955 Αριθμός φοιτητών που λαμβάνουν 

υποστήριξη 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4956 Αριθμός υποτροφιών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4957 Αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές 

ΑμεΑ ή από ΕΚΟ 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4958 Αριθμός ωφελουμένων από δράσεις 

ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4959 Αριθμός ωφελουμένων γυναικών από 

δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 359   EL 

 

Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, 

αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων 

μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      7,00 2,00 5,00    2,00 5,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      2,00 1,00 1,00    1,00 1,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      34,00 24,00 10,00    24,00 10,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      3,00 1,00 2,00    1,00 2,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      6,00 2,00 4,00    2,00 4,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

συμμετοχής τους 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, 

αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων 

μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4908 Ποσοστό αύξησης 

συμμετεχόντων 

ατόμων (16-66+) σε 

προγράμματα διά 

βίου μάθησης και 
δεύτερης ευκαιρίας, 

που πιστοποιήθηκαν 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 35,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4908 Ποσοστό αύξησης 

συμμετεχόντων 

ατόμων (16-66+) σε 
προγράμματα διά 

βίου μάθησης και 

δεύτερης ευκαιρίας, 

που πιστοποιήθηκαν 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε
ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 363   EL 

Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, 

αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων 

μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   11,00 3,00 8,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   2,00 1,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   30,00 14,00 16,00    1,00 0,00 1,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   28,00 12,00 16,00    1,00 0,00 1,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   88,00 48,00 40,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   7,00 3,00 4,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   7,00 3,00 4,00    1,00 0,00 1,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   4,00 1,00 3,00    1,00 0,00 1,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   107,00 55,00 52,00    1,00 0,00 1,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1,00 1,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   10,00 5,00 5,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

   7,00 3,00 4,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   8,00 1,00 7,00    0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

συντηρούμενα τέκνα 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   13,00 3,00 10,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   1,00 0,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   3,00 2,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     136,00      1,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

11,00 3,00 8,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

29,00 14,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

27,00 12,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

88,00 48,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 
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CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

106,00 55,00 51,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

10,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

8,00 1,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

13,00 3,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  135,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, 

αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων 

μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4961 Άτομα (16-66+) που 

παρακολούθησαν προγράμματα διά 

βίου μάθησης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 4.439,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4963 Άτομα (16-66+) που 

παρακολούθησαν προγράμματα 

δεύτερης ευκαιρίας 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 573,00   136,00 68,00 67,00 0,24   1,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4961 Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν 

προγράμματα διά βίου μάθησης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4963 Άτομα (16-66+) που παρακολούθησαν 

προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

135,00 68,00 67,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την 

εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω 

μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης 

συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας 

 

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 

δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 

προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κοινός δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση για 

τον καθορισμό στόχων 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τιμή βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

     Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 

συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

τους 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την 

εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω 

μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης 

συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4909 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

συμμετέχουν σε 
προγράμματα 

μαθητείας στο 

σύνολο των μαθητών 

/ σπουδαστών / 

αποφοίτων ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ. 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε
ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία 35,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4907 Ποσοστό φοιτητών 

που πραγματοποιούν 

την πρακτική τους 

άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

Αναλογί

α 

  Αναλογία %      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Τ4909 Ποσοστό 

ωφελουμένων που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας στο 

σύνολο των μαθητών 

/ σπουδαστών / 

αποφοίτων ΕΠΑΛ, 
ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ. 

Περισσότερ

ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

Τ4907 Ποσοστό φοιτητών 
που πραγματοποιούν 

την πρακτική τους 

άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

Περισσότερ
ο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

% % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την 

εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω 

μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης 

συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
   0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     0,00      0,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO07 άνω των 54 ετών Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 

δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την 

εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω 

μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης 

συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε 

προγράμματα πρακτικής άσκησης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 1.179,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Τ4962 Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  

που συμμετέχουν σε προγράμματα 

μαθητείας 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αριθμός 2.958,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ4960 Φοιτητές που συμμετέχουν σε 

προγράμματα πρακτικής άσκησης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4962 Αριθμός μαθητών / σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  

που συμμετέχουν σε προγράμματα 

μαθητείας 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 375   EL 

Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια 

 

Άξονας προτεραιότητας 10 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 376   EL 

Άξονας προτεραιότητας 10 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4847 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής 

Υποστήριξης 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 6,00   2,00 0,00 0,00 0,33   2,00 0,00 0,00 

T4848 Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες – 

Έρευνες - Αξιολογήσεις 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 20,00   1,00 0,00 0,00 0,05   1,00 0,00 0,00 

Τ4846 Εκδηλώσεις (Συνέδρια / Ημερίδες  

και άλλων ενεργειών ενημέρωσης  
και ευαισθητοποίησης) 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 50,00   9,00 1,00 1,00 0,18   9,00 1,00 1,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4847 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής 

Υποστήριξης 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T4848 Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες – 

Έρευνες - Αξιολογήσεις 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4846 Εκδηλώσεις (Συνέδρια / Ημερίδες  και 

άλλων ενεργειών ενημέρωσης  και 

ευαισθητοποίησης) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 377   EL 

 

Άξονας προτεραιότητας 10 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ειδικός στόχος i - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4818 Ποσοστό 

Ενεργοποίηση του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

 Αναλογί

α 

  Αναλογία 100,00%   0,00%   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4818 Ποσοστό 
Ενεργοποίηση του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 378   EL 

 

Άξονας προτεραιότητας 11 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 379   EL 

Άξονας προτεραιότητας 11 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4847 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής 

Υποστήριξης 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 6,00   2,00 0,00 0,00 0,33   2,00 0,00 0,00 

T4848 Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες – 

Έρευνες - Αξιολογήσεις 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 20,00   1,00 0,00 0,00 0,05   1,00 0,00 0,00 

Τ4846 Εκδηλώσεις (Συνέδρια / Ημερίδες  

και άλλων ενεργειών ενημέρωσης  
και ευαισθητοποίησης) 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 50,00   9,00 0,00 0,00 0,18   9,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4847 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής 

Υποστήριξης 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T4848 Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες – 

Έρευνες - Αξιολογήσεις 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4846 Εκδηλώσεις (Συνέδρια / Ημερίδες  και 

άλλων ενεργειών ενημέρωσης  και 

ευαισθητοποίησης) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 380   EL 

 

Άξονας προτεραιότητας 11 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ειδικός στόχος i - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4818 Ποσοστό 

Ενεργοποίηση του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

 Αναλογί

α 

  Αναλογία 100,00%   0,00%   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4818 Ποσοστό 
Ενεργοποίηση του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 381   EL 

 

Άξονας προτεραιότητας 12 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 382   EL 

Άξονας προτεραιότητας 12 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρι

στικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016 

    Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4847 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής 

Υποστήριξης 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 6,00   2,00 0,00 0,00 0,33   2,00 0,00 0,00 

T4848 Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες – 

Έρευνες - Αξιολογήσεις 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 20,00   1,00 0,00 0,00 0,05   1,00 0,00 0,00 

Τ4846 Εκδηλώσεις (Συνέδρια / Ημερίδες  

και άλλων ενεργειών ενημέρωσης  
και ευαισθητοποίησης) 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 50,00   9,00 0,00 0,00 0,18   9,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

T4847 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής 

Υποστήριξης 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T4848 Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες – 

Έρευνες - Αξιολογήσεις 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ4846 Εκδηλώσεις (Συνέδρια / Ημερίδες  και 

άλλων ενεργειών ενημέρωσης  και 

ευαισθητοποίησης) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 383   EL 

 

Άξονας προτεραιότητας 12 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ειδικός στόχος i - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ 

 

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ 

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

 

 

Δείκτης εκροών που 

χρησιμοποιείται ως βάση 

για τον καθορισμό στόχων 

 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

για τιμή 

βάσης και 

στόχο 

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016 

            Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

      Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4818 Ποσοστό 

Ενεργοποίηση του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

 Αναλογί

α 

  Αναλογία 100,00%   0,00%   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 

Αναγνωρ

ιστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

T4818 Ποσοστό 
Ενεργοποίηση του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 

  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 384   EL 

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 

 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 385   EL 

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 

1 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

1 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00      

1 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

1 O CO20 αριθμός έργων 

πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από 

κοινωνικούς εταίρους 

ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

1 O CO20 αριθμός έργων 

πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από 

κοινωνικούς εταίρους 

ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Number ΕΚΤ Μετάβαση 0,00   0,00   

1 O CO20 αριθμός έργων 

πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από 

κοινωνικούς εταίρους 

ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Number ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

2 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

98.783.608,65      

2 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 24.488.609,88      

2 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

93.253.615,44      

2 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένω

ν των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

30.268,00 3.622,00 26.646,00 9.732,00 623,00 9.109,00 

2 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένω

ν των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Μετάβαση 7.876,00 892,00 6.984,00 3.194,00 254,00 2.940,00 

2 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένω

ν των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

23.491,00 4.522,00 18.969,00 6.425,00 787,00 5.638,00 

3 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 386   EL 

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 

3 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00      

3 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

3 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΠΑΝ  125.321.489,11      

3 O Τ4844 Συμμετέχοντες έως 24 

ετών 

Αριθμός ΠΑΝ  16.692,00 6.790,00 9.902,00 2.487,00 846,00 1.641,00 

3 O Τ4845 Συμμετέχοντες 25-29 

ετών 

Αριθμός ΠΑΝ  28.644,00 9.971,00 18.673,00 2.711,00 948,00 1.763,00 

4 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 11.861.967,55      

4 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένω

ν των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Μετάβαση 3.344,00 593,00 2.751,00 821,00 68,00 753,00 

5 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7.398.712,32      

5 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένω

ν των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.437,00 274,00 1.163,00 315,00 12,00 303,00 

6 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

77.205.495,30      

6 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 48.719.811,54      

6 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

50.135.196,90      

6 O Τ4952 Αριθμός σχολικών 

μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο 

του Νέου Σχολείου 

(ΕΑΕΠ) 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.352,00 0,00 0,00 2.469,00 0,00 0,00 

6 O Τ4953 Εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώνονται στην 

αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 O Τ4958 Αριθμός 

ωφελουμένων από 

δράσεις ενίσχυσης 

της έρευνας στην 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

335,00 184,00 151,00 335,00 184,00 151,00 

6 O Τ4952 Αριθμός σχολικών Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 1.517,00 0,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 387   EL 

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 

μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο 

του Νέου Σχολείου 

(ΕΑΕΠ) 

6 O Τ4953 Εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώνονται στην 

αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 O Τ4958 Αριθμός 

ωφελουμένων από 

δράσεις ενίσχυσης 

της έρευνας στην 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 156,00 98,00 58,00 156,00 98,00 58,00 

6 O Τ4952 Αριθμός σχολικών 

μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο 

του Νέου Σχολείου 

(ΕΑΕΠ) 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.714,00 0,00 0,00 1.805,00 0,00 0,00 

6 O Τ4953 Εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώνονται στην 

αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 O Τ4958 Αριθμός 

ωφελουμένων από 

δράσεις ενίσχυσης 

της έρευνας στην 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

159,00 94,00 65,00 159,00 94,00 65,00 

7 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7.883.064,98      

7 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 1.677.185,56      

7 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4.708.396,88      

7 O Τ4962 Αριθμός μαθητών / 

σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 O Τ4962 Αριθμός μαθητών / 

σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 O Τ4962 Αριθμός μαθητών / 

σπουδαστών / 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 388   EL 

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 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας 

8 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 15.681.580,86      

8 O Τ4952 Αριθμός σχολικών 

μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο 

του Νέου Σχολείου 

(ΕΑΕΠ) 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 506,00 0,00 0,00 303,00 0,00 0,00 

8 O Τ4962 Αριθμός μαθητών / 

σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 O Τ4953 Εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώνονται στην 

αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 O Τ4958 Αριθμός 

ωφελουμένων από 

δράσεις ενίσχυσης 

της έρευνας στην 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

9.102.159,04      

9 O Τ4952 Αριθμός σχολικών 

μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο 

του Νέου Σχολείου 

(ΕΑΕΠ) 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

449,00 0,00 0,00 286,00 0,00 0,00 

9 O Τ4962 Αριθμός μαθητών / 

σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 O Τ4953 Εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώνονται στην 

αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 O Τ4958 Αριθμός 

ωφελουμένων από 

δράσεις ενίσχυσης 

της έρευνας στην 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 389   EL 

 

Άξονας 

προτερ

αιότητα

ς 

Ind 

type 

ID Indicator Μονάδα 

μέτρησης 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

1 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

1 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00  

1 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

1 O CO20 αριθμός έργων 

πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από 

κοινωνικούς 

εταίρους ή μη 

κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

1 O CO20 αριθμός έργων 

πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από 

κοινωνικούς 

εταίρους ή μη 

κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Number ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00  

1 O CO20 αριθμός έργων 

πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από 

κοινωνικούς 

εταίρους ή μη 

κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Number ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

2 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

29.498.595,79 0,00  

2 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 3.070.052,61 0,00  

2 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

29.781.229,54 0,00  

2 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομέν

ων των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

20.536,00 6.507,00  

2 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομέν

ων των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Μετάβαση 4.682,00 897,00  

2 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομέν

ων των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

17.066,00 5.567,00  

3 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 390   EL 

Άξονας 

προτερ

αιότητα

ς 

Ind 

type 

ID Indicator Μονάδα 

μέτρησης 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

δαπανών 

3 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00  

3 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

3 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΠΑΝ  86.477.824,64 0,00  

3 O Τ484

4 

Συμμετέχοντες έως 

24 ετών 

Αριθμός ΠΑΝ  14.205,00 10.041,00  

3 O Τ484

5 

Συμμετέχοντες 25-29 

ετών 

Αριθμός ΠΑΝ  25.933,00 18.929,00  

4 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 2.482.726,39 0,00  

4 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομέν

ων των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Μετάβαση 2.523,00 534,00  

5 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.669.400,30 0,00  

5 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομέν

ων των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.122,00 310,00  

6 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

6 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00  

6 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

6 O Τ495

2 

Αριθμός σχολικών 

μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο 

του Νέου Σχολείου 

(ΕΑΕΠ) 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

883,00 435,00 Δεν αθροίζεται. Μετριέται ανά έτιος. Τιμή υλοποίησης: 2.496 

6 O Τ495

3 

Εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώνονται 

στην αξιοποίηση 

ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

6 O Τ495

8 

Αριθμός 

ωφελουμένων από 

δράσεις ενίσχυσης 

της έρευνας στην 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 391   EL 

Άξονας 

προτερ

αιότητα

ς 

Ind 

type 

ID Indicator Μονάδα 

μέτρησης 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

6 O Τ495

2 

Αριθμός σχολικών 

μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο 

του Νέου Σχολείου 

(ΕΑΕΠ) 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 92,00 61,00 Δεν αθροίζεται. Μετριέται ανά έτιος. Τιμή υλοποίησης: 1.425 

6 O Τ495

3 

Εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώνονται 

στην αξιοποίηση 

ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00  

6 O Τ495

8 

Αριθμός 

ωφελουμένων από 

δράσεις ενίσχυσης 

της έρευνας στην 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00  

6 O Τ495

2 

Αριθμός σχολικών 

μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο 

του Νέου Σχολείου 

(ΕΑΕΠ) 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.909,00 998,00 Δεν αθροίζεται. Μετριέται ανά έτιος. Τιμή υλοποίησης: 1.805 

6 O Τ495

3 

Εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώνονται 

στην αξιοποίηση 

ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

6 O Τ495

8 

Αριθμός 

ωφελουμένων από 

δράσεις ενίσχυσης 

της έρευνας στην 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

7 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

7 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00  

7 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

7 O Τ496

2 

Αριθμός μαθητών / 

σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

7 O Τ496

2 

Αριθμός μαθητών / 

σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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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 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας 

7 O Τ496

2 

Αριθμός μαθητών / 

σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

8 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00  

8 O Τ495

2 

Αριθμός σχολικών 

μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο 

του Νέου Σχολείου 

(ΕΑΕΠ) 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 203,00 65,00  

8 O Τ496

2 

Αριθμός μαθητών / 

σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00  

8 O Τ495

3 

Εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώνονται 

στην αξιοποίηση 

ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00  

8 O Τ495

8 

Αριθμός 

ωφελουμένων από 

δράσεις ενίσχυσης 

της έρευνας στην 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00  

9 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

9 O Τ495

2 

Αριθμός σχολικών 

μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο 

του Νέου Σχολείου 

(ΕΑΕΠ) 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

163,00 58,00  

9 O Τ496

2 

Αριθμός μαθητών / 

σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

9 O Τ495

3 

Εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώνονται 

στην αξιοποίηση 

ΤΠΕ στην 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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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 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

(συμμετοχές) 

9 O Τ495

8 

Αριθμός 

ωφελουμένων από 

δράσεις ενίσχυσης 

της έρευνας στην 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

 

 

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 

1 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4.000.000,00   24.697.060,00   

1 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 500.000,00   2.946.437,00   

1 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

450.000,00   2.658.604,00   

1 O CO20 αριθμός έργων 

πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από 

κοινωνικούς εταίρους 

ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

8   17,00   

1 O CO20 αριθμός έργων 

πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από 

κοινωνικούς εταίρους 

ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Number ΕΚΤ Μετάβαση 8   17,00   

1 O CO20 αριθμός έργων 

πλήρως ή μερικώς 

εκτελεσθέντων από 

κοινωνικούς εταίρους 

ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Number ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

8   17,00   

2 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

130.000.000,00   552.922.118,00   

2 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 55.000.000.00   151.810.059,00   

2 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

60.000.000,00   184.349.683,00   

2 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένω

ν των μακροχρόνια 

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

41.000 13.100 27.900 112.248,00 36.294,00 75.324,00 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 394   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 

ανέργων 

2 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένω

ν των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Μετάβαση 15.000 4.600 10.400 30.384,00 9.995,00 20.389,00 

2 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένω

ν των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

26.000 8.800 17.200 38.245,00 12.581,00 25.664,00 

3 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   38.524.043,00   

3 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 0   10.293.012,00   

3 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   10.261.097,00   

3 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΠΑΝ  392.719.096,00   392.719.096,00   

3 O Τ4844 Συμμετέχοντες έως 24 

ετών 

Αριθμός ΠΑΝ  71.956,00 28.782,00 43.174,00 71.956,00 28.782,00 43.174,00 

3 O Τ4845 Συμμετέχοντες 25-29 

ετών 

Αριθμός ΠΑΝ  38.822 15.529 23.293 38.822,00 15.529,00 23.293,00 

4 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 13.500.000,00   68.648.270,00   

4 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένω

ν των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Μετάβαση 3.000 900 2.100 12.778,00 4.203,00 8.575,00 

5 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4.200.000,00   22.048.804,00   

5 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένω

ν των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2.000 1400 600 4.287,00 2.877,00 1.410,00 

6 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

91900230   396.229.204,00   

6 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 24886381   107.054.393,00   

6 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

24245429   104.297.195,00   

6 O Τ4952 Αριθμός σχολικών 

μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο 

του Νέου Σχολείου 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

710   1.297,00   

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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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 

(ΕΑΕΠ) 

6 O Τ4953 Εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώνονται στην 

αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

35585   50.836,00   

6 O Τ4958 Αριθμός 

ωφελουμένων από 

δράσεις ενίσχυσης 

της έρευνας στην 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1559   2.227,00   

6 O Τ4952 Αριθμός σχολικών 

μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο 

του Νέου Σχολείου 

(ΕΑΕΠ) 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 285   660,00   

6 O Τ4953 Εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώνονται στην 

αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 9615   13.735,00   

6 O Τ4958 Αριθμός 

ωφελουμένων από 

δράσεις ενίσχυσης 

της έρευνας στην 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 421   602,00   

6 O Τ4952 Αριθμός σχολικών 

μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο 

του Νέου Σχολείου 

(ΕΑΕΠ) 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

600   700,00   

6 O Τ4953 Εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώνονται στην 

αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

9367   13.381,00   

6 O Τ4958 Αριθμός 

ωφελουμένων από 

δράσεις ενίσχυσης 

της έρευνας στην 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

411   586,00   

7 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

68416532   295.809.013,00   

7 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 18514234   79.922.564,00   

7 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

18045801   77.864.150,00   

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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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 

7 O Τ4962 Αριθμός μαθητών / 

σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας 

Αριθμός ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

21211   84.843,00   

7 O Τ4962 Αριθμός μαθητών / 

σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 5731   22.923,00   

7 O Τ4962 Αριθμός μαθητών / 

σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5583   22.333,00   

8 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 17288338   74.369.696,00   

8 O Τ4952 Αριθμός σχολικών 

μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο 

του Νέου Σχολείου 

(ΕΑΕΠ) 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 93   186,00   

8 O Τ4962 Αριθμός μαθητών / 

σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 2279   9.118,00   

8 O Τ4953 Εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώνονται στην 

αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 3824   5.463,00   

8 O Τ4958 Αριθμός 

ωφελουμένων από 

δράσεις ενίσχυσης 

της έρευνας στην 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 168   239,00   

9 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

5608897   24.127.937,00   

9 O Τ4952 Αριθμός σχολικών 

μονάδων που έχουν 

ενταχθεί στο πλαίσιο 

του Νέου Σχολείου 

(ΕΑΕΠ) 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

58   60,00   

9 O Τ4962 Αριθμός μαθητών / Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 740   2.958,00   

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η
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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 

σπουδαστών / 

αποφοίτων (ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ.)  που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

μαθητείας 

περιφέρειες 

9 O Τ4953 Εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώνονται στην 

αξιοποίηση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

(συμμετοχές) 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1241   1.772,00   

9 O Τ4958 Αριθμός 

ωφελουμένων από 

δράσεις ενίσχυσης 

της έρευνας στην 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

54   78,00   
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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 

1 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 24.697.060,00 80,00 15.056.895,52 60,97% 15.056.895,52 0,00 0,00% 0 

1 ΕΚΤ Μετάβαση Δημόσια 2.946.437,00 80,00 1.795.830,45 60,95% 1.795.830,45 0,00 0,00% 0 

1 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 2.658.604,00 80,00 1.620.821,62 60,97% 1.620.821,62 0,00 0,00% 0 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 552.922.118,00 80,00 234.204.107,84 42,36% 234.204.107,84 101.656.293,02 18,39% 8 

2 ΕΚΤ Μετάβαση Δημόσια 151.810.059,00 80,00 59.535.115,79 39,22% 59.535.115,79 24.488.609,87 16,13% 8 

2 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 184.349.683,00 80,00 146.582.982,81 79,51% 146.582.982,81 93.253.995,57 50,59% 8 

3 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 38.524.043,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

3 ΕΚΤ Μετάβαση Δημόσια 10.293.012,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

3 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 10.261.097,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

3 ΠΑΝ  Δημόσια 392.719.096,00 87,35 219.324.192,98 55,85% 219.324.192,98 125.457.988,42 31,95% 6 

4 ΕΚΤ Μετάβαση Δημόσια 68.648.270,00 50,00 25.711.189,00 37,45% 25.711.189,00 11.893.380,53 17,33% 18 

5 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Δημόσια 22.048.804,00 50,00 13.511.288,98 61,28% 13.511.288,98 7.398.712,32 33,56% 17 
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περιφέρειες 

6 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 396.229.205,00 80,00 157.298.185,81 39,70% 157.298.185,81 77.205.495,30 19,49% 48 

6 ΕΚΤ Μετάβαση Δημόσια 107.054.393,00 80,00 65.841.702,46 61,50% 65.841.702,46 48.719.811,54 45,51% 42 

6 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 104.297.195,00 80,00 63.398.375,37 60,79% 63.398.375,37 50.135.196,90 48,07% 37 

7 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 295.809.013,00 80,00 32.722.345,45 11,06% 32.722.345,45 7.883.064,97 2,66% 20 

7 ΕΚΤ Μετάβαση Δημόσια 79.922.565,00 80,00 9.805.081,01 12,27% 9.805.081,01 1.677.185,57 2,10% 17 

7 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 77.864.150,00 80,00 11.563.027,03 14,85% 11.563.027,03 4.708.396,88 6,05% 26 

8 ΕΚΤ Μετάβαση Δημόσια 74.369.697,00 50,00 21.842.606,40 29,37% 21.842.606,40 15.681.580,86 21,09% 31 

9 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 24.127.938,00 50,00 10.891.314,32 45,14% 10.891.314,32 9.102.159,04 37,72% 29 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 27.416.964,00 80,00 3.576.739,16 13,05% 3.576.739,16 25.901,12 0,09% 20 

10 ΕΚΤ Μετάβαση Δημόσια 7.364.289,00 80,00 962.528,51 13,07% 962.528,51 6.957,02 0,09% 20 

10 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 7.262.033,00 80,00 955.744,54 13,16% 955.744,54 6.861,54 0,09% 21 

11 ΕΚΤ Μετάβαση Δημόσια 3.015.648,00 50,00 378.172,37 12,54% 378.172,37 2.847,04 0,09% 20 

12 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 883.543,00 50,00 113.913,10 12,89% 113.913,10 833,28 0,09% 20 

Σύνολο ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 1.335.598.403,00 80,00 442.858.273,78 33,16% 442.858.273,78 186.770.754,41 13,98% 96 

Σύνολο ΕΚΤ Μετάβαση  505.424.370,00 71,33 185.872.225,99 36,78% 185.872.225,99 102.470.372,43 20,27% 156 

Σύνολο ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 433.753.047,00 76,75 248.637.467,77 57,32% 248.637.467,77 164.606.155,53 37,95% 158 

Σύνολο ΠΑΝ   392.719.096,00 87,35 219.324.192,98 55,85% 219.324.192,98 125.457.988,42 31,95% 6 

Γενικό 

σύνολο 

   2.667.494.916,00 78,91 1.096.692.160,52 41,11% 1.096.692.160,52 579.305.270,79 21,72% 416 
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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 

1 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

1 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

108 01 07 07 08 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

24 EL11 158.850,00 158.850,00 0,00 1 

1 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

108 01 07 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL11 1.951.230,88 1.951.230,88 0,00 10 

1 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

108 01 07 07 08 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

24 EL12 522.000,00 522.000,00 0,00 1 

1 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

108 01 07 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL12 5.900.950,74 5.900.950,74 0,00 10 

1 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

108 01 07 07 08 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

24 EL14 188.700,00 188.700,00 0,00 1 

1 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

108 01 07 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL14 2.340.151,44 2.340.151,44 0,00 10 

1 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

108 01 07 07 08 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

24 EL21 96.301,50 96.301,50 0,00 1 

1 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

108 01 07 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL21 1.164.851,61 1.164.851,61 0,00 10 

1 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

108 01 07 07 08 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

24 EL23 197.700,00 197.700,00 0,00 1 

1 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

108 01 07 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL23 2.536.159,35 2.536.159,35 0,00 10 

1 ΕΚΤ Μετάβαση              

1 ΕΚΤ Μετάβαση 108 01 07 07 08 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

24 EL13 21.375,00 21.375,00 0,00 1 

1 ΕΚΤ Μετάβαση 108 01 07 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL13 252.976,84 252.976,84 0,00 10 

1 ΕΚΤ Μετάβαση 108 01 07 07 08 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

24 EL22 14.100,00 14.100,00 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 

1 ΕΚΤ Μετάβαση 108 01 07 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL22 136.425,01 136.425,01 0,00 10 

1 ΕΚΤ Μετάβαση 108 01 07 07 08 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

24 EL25 40.350,00 40.350,00 0,00 1 

1 ΕΚΤ Μετάβαση 108 01 07 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL25 481.310,28 481.310,28 0,00 10 

1 ΕΚΤ Μετάβαση 108 01 07 07 08 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

24 EL41 15.150,00 15.150,00 0,00 1 

1 ΕΚΤ Μετάβαση 108 01 07 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL41 212.339,07 212.339,07 0,00 10 

1 ΕΚΤ Μετάβαση 108 01 07 07 08 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

24 EL43 47.850,00 47.850,00 0,00 1 

1 ΕΚΤ Μετάβαση 108 01 07 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL43 573.954,25 573.954,25 0,00 10 

1 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

1 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

108 01 07 07 08 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

24 EL30 125.256,00 125.256,00 0,00 1 

1 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

108 01 07 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL30 1.495.565,62 1.495.565,62 0,00 10 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL11 5.627.255,36 5.627.255,36 0,00 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL12 28.855.587,19 28.855.587,19 0,00 3 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL14 6.707.424,13 6.707.424,13 0,00 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL21 4.816.454,53 4.816.454,53 0,00 3 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL23 8.920.887,59 8.920.887,59 0,00 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL11 7.311.771,34 7.311.771,34 4.600.228,04 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 24 EL12 39.377.126,11 39.377.126,11 20.660.973,83 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 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

08, 08, 08, 08  

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL14 6.791.070,94 6.791.070,94 2.493.864,60 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL21 3.201.614,77 3.201.614,77 1.554.698,24 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL23 10.121.200,43 10.121.200,43 2.582.617,51 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL11 1.406.813,84 1.406.813,84 0,00 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL12 7.213.896,80 7.213.896,80 0,00 3 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL14 1.676.856,03 1.676.856,03 0,00 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL21 1.204.113,63 1.204.113,63 0,00 3 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL23 2.230.221,90 2.230.221,90 0,00 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL11 1.827.942,83 1.827.942,83 1.150.057,01 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL12 9.844.281,53 9.844.281,53 5.165.243,46 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL14 1.697.767,73 1.697.767,73 623.466,15 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL21 800.403,69 800.403,69 388.674,56 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL23 2.530.300,11 2.530.300,11 645.654,38 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 01 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL11 2.393.252,08 2.393.252,08 464.990,11 1 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL11 3.130.871,71 3.130.871,71 2.875.988,13 1 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 403   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 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 01 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL12 7.861.796,51 7.861.796,51 1.909.163,74 1 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL12 35.322.013,83 35.322.013,83 34.003.448,99 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 01 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL14 2.842.950,90 2.842.950,90 611.097,66 1 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL14 3.961.318,74 3.961.318,74 3.634.833,34 1 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 01 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL21 1.450.841,31 1.450.841,31 358.695,92 1 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL21 2.204.180,82 2.204.180,82 2.047.827,80 1 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 01 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL23 2.976.926,24 2.976.926,24 412.030,81 1 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL23 3.488.741,74 3.488.741,74 3.114.575,70 1 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 02 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL11 598.313,02 598.313,02 116.247,53 1 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL11 782.717,93 782.717,93 718.997,03 1 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 02 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL12 1.965.449,13 1.965.449,13 477.290,93 1 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL12 8.830.503,46 8.830.503,46 8.500.862,25 2 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 02 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL14 710.737,72 710.737,72 152.774,41 1 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL14 990.329,68 990.329,68 908.708,33 1 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 02 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL21 362.710,33 362.710,33 89.673,98 1 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

105 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL21 551.045,21 551.045,21 511.956,95 1 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 404   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 

περιφέρειες 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 02 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL23 744.231,56 744.231,56 103.007,70 1 

2 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL23 872.185,44 872.185,44 778.643,93 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση              

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL13 1.844.080,00 1.844.080,00 0,00 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL22 1.210.400,00 1.210.400,00 0,00 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL25 4.892.867,65 4.892.867,65 0,00 2 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL41 3.920.201,22 3.920.201,22 0,00 2 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL43 4.115.360,00 4.115.360,00 0,00 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL13 7.151.724,25 7.151.724,25 3.316.593,52 2 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL22 1.998.063,42 1.998.063,42 1.165.603,99 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL25 3.381.628,09 3.381.628,09 1.943.425,05 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL41 1.687.834,58 1.687.834,58 973.380,54 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL43 4.917.327,71 4.917.327,71 2.694.211,46 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL13 461.020,00 461.020,00 0,00 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL22 302.600,00 302.600,00 0,00 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL25 1.223.216,91 1.223.216,91 0,00 2 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL41 980.050,31 980.050,31 0,00 2 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL43 1.028.840,00 1.028.840,00 0,00 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL13 1.787.931,06 1.787.931,06 829.148,38 2 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL22 499.515,85 499.515,85 291.401,00 1 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 405   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 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL25 845.407,02 845.407,02 485.856,26 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL41 421.958,65 421.958,65 243.345,14 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL43 1.229.331,93 1.229.331,93 673.552,86 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 01 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL13 589.138,94 589.138,94 269.063,77 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL13 3.510.265,65 3.510.265,65 3.356.877,99 2 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 01 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL22 386.354,33 386.354,33 126.055,72 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL22 806.484,27 806.484,27 720.930,30 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 01 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL25 1.105.913,57 1.105.913,57 364.982,03 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL25 1.489.619,26 1.489.619,26 1.324.848,87 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 01 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL41 414.148,34 414.148,34 123.302,78 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL41 1.082.645,22 1.082.645,22 976.412,74 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 01 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL43 1.315.044,38 1.315.044,38 565.512,06 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL43 1.808.991,75 1.808.991,75 1.669.687,08 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 02 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL13 147.284,74 147.284,74 67.265,94 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL13 877.566,41 877.566,41 839.219,50 2 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 02 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL22 96.588,58 96.588,58 31.513,93 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL22 201.621,07 201.621,07 180.232,57 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 02 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL25 276.478,39 276.478,39 91.245,51 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL25 372.404,82 372.404,82 331.212,22 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 02 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL41 103.537,08 103.537,08 30.825,70 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL41 270.661,31 270.661,31 244.103,18 1 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 406   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 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 02 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL43 328.761,09 328.761,09 141.378,01 1 

2 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL43 452.247,94 452.247,94 417.421,77 1 

2 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

2 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL30 22.581.600,07 22.581.600,07 0,00 3 

2 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL30 56.844.653,02 56.844.653,02 41.448.398,22 2 

2 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL30 5.645.400,02 5.645.400,02 0,00 3 

2 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL30 14.211.163,25 14.211.163,25 10.362.099,55 2 

2 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 01 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL30 5.553.454,24 5.553.454,24 2.386.681,36 1 

2 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL30 32.286.678,92 32.286.678,92 30.768.116,88 2 

2 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 02 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL30 1.388.363,56 1.388.363,56 596.670,34 1 

2 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL30 8.071.669,73 8.071.669,73 7.692.029,22 2 

3 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

3 ΕΚΤ Μετάβαση              

3 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

3 ΠΑΝ               

3 ΠΑΝ  103 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL11 12.288.565,65 12.288.565,65 7.106.432,47 6 

3 ΠΑΝ  103 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL12 33.592.908,52 33.592.908,52 19.323.410,26 6 

3 ΠΑΝ  103 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 24 EL13 5.172.192,47 5.172.192,47 2.846.454,31 6 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 407   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 

08, 08, 08, 08  

3 ΠΑΝ  103 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL14 13.978.164,83 13.978.164,83 7.966.617,48 6 

3 ΠΑΝ  103 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL21 6.923.808,70 6.923.808,70 3.974.263,07 6 

3 ΠΑΝ  103 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL22 3.822.711,65 3.822.711,65 2.000.728,67 6 

3 ΠΑΝ  103 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL23 13.758.378,85 13.758.378,85 7.802.090,10 6 

3 ΠΑΝ  103 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL24 6.291.087,85 6.291.087,85 3.749.885,45 6 

3 ΠΑΝ  103 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL25 8.855.786,01 8.855.786,01 5.081.013,31 6 

3 ΠΑΝ  103 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL30 51.788.229,28 51.788.229,28 30.309.207,22 6 

3 ΠΑΝ  103 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL41 3.187.291,78 3.187.291,78 1.819.133,79 6 

3 ΠΑΝ  103 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL42 4.576.004,53 4.576.004,53 2.459.379,96 6 

3 ΠΑΝ  103 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL43 11.224.224,28 11.224.224,28 5.927.774,65 6 

3 ΠΑΝ  103 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL11 3.072.141,41 3.072.141,41 1.776.608,12 6 

3 ΠΑΝ  103 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL12 8.398.227,13 8.398.227,13 4.830.852,56 6 

3 ΠΑΝ  103 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL13 1.293.048,12 1.293.048,12 711.613,58 6 

3 ΠΑΝ  103 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL14 3.494.541,21 3.494.541,21 1.991.654,37 6 

3 ΠΑΝ  103 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL21 1.730.952,17 1.730.952,17 993.565,77 6 

3 ΠΑΝ  103 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL22 955.677,91 955.677,91 500.182,17 6 

3 ΠΑΝ  103 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL23 3.439.594,71 3.439.594,71 1.950.522,52 6 

3 ΠΑΝ  103 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL24 1.572.771,96 1.572.771,96 937.471,36 6 

3 ΠΑΝ  103 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL25 2.213.946,50 2.213.946,50 1.270.253,33 6 

3 ΠΑΝ  103 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL30 12.947.057,32 12.947.057,32 7.577.301,80 6 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 408   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 

3 ΠΑΝ  103 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL41 796.822,94 796.822,94 454.783,45 6 

3 ΠΑΝ  103 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL42 1.144.001,13 1.144.001,13 614.844,99 6 

3 ΠΑΝ  103 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL43 2.806.056,07 2.806.056,07 1.481.943,66 6 

4 ΕΚΤ Μετάβαση              

4 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL24 5.058.724,65 5.058.724,65 0,00 2 

4 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL24 9.188.994,83 9.188.994,83 5.515.564,98 2 

4 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL24 1.264.681,16 1.264.681,16 0,00 2 

4 ΕΚΤ Μετάβαση 102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL24 2.297.248,71 2.297.248,71 1.378.891,24 2 

4 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 01 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL24 1.967.498,42 1.967.498,42 296.240,78 1 

4 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL24 3.749.769,21 3.749.769,21 3.702.898,67 2 

4 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 02 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL24 491.874,61 491.874,61 74.060,19 1 

4 ΕΚΤ Μετάβαση 105 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL24 937.442,30 937.442,30 925.724,67 2 

4 ΕΚΤ Μετάβαση 108 01 07 07 08 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

24 EL24 58.327,50 58.327,50 0,00 1 

4 ΕΚΤ Μετάβαση 108 01 07 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL24 696.627,61 696.627,61 0,00 10 

5 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

5 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL42 2.160.256,97 2.160.256,97 0,00 2 

5 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL42 4.830.675,33 4.830.675,33 2.315.779,08 1 

5 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL42 540.064,24 540.064,24 0,00 2 

5 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

102 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL42 1.207.668,83 1.207.668,83 578.944,77 1 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 409   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 

5 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 01 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL42 523.238,35 523.238,35 342.580,43 1 

5 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 01 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL42 3.149.125,50 3.149.125,50 3.260.610,34 2 

5 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 02 07 08 07, 07, 07, 07, 

07, 07, 07, 07  

21 EL42 130.809,59 130.809,59 85.645,11 1 

5 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

105 01 02 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL42 787.281,38 787.281,38 815.152,59 2 

5 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

108 01 07 07 08 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

24 EL42 14.040,00 14.040,00 0,00 1 

5 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

108 01 07 07 08 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL42 168.128,79 168.128,79 0,00 10 

6 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

6 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

115 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL11 24.356.475,09 24.356.475,09 10.719.727,97 25 

6 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

115 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL12 69.610.437,79 69.610.437,79 40.200.972,01 24 

6 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

115 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL14 16.401.134,86 16.401.134,86 7.042.538,06 23 

6 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

115 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL21 9.249.080,15 9.249.080,15 4.887.646,14 23 

6 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

115 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL23 26.993.673,08 26.993.673,08 14.354.611,12 23 

6 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

116 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL11 1.435.350,90 1.435.350,90 0,00 5 

6 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

116 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL12 4.659.642,28 4.659.642,28 0,00 7 

6 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

116 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL14 1.833.057,77 1.833.057,77 0,00 5 

6 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

116 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL21 1.042.669,92 1.042.669,92 0,00 5 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 410   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 

περιφέρειες 

6 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

116 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL23 1.716.663,97 1.716.663,97 0,00 5 

6 ΕΚΤ Μετάβαση              

6 ΕΚΤ Μετάβαση 115 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL13 6.644.480,26 6.644.480,26 5.334.574,94 21 

6 ΕΚΤ Μετάβαση 115 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL22 8.057.198,79 8.057.198,79 6.335.120,79 23 

6 ΕΚΤ Μετάβαση 115 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL25 13.531.404,56 13.531.404,56 10.396.895,16 24 

6 ΕΚΤ Μετάβαση 115 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL41 8.321.090,02 8.321.090,02 6.476.839,61 23 

6 ΕΚΤ Μετάβαση 115 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL43 25.600.861,11 25.600.861,11 20.176.381,04 23 

6 ΕΚΤ Μετάβαση 116 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL13 652.539,41 652.539,41 0,00 5 

6 ΕΚΤ Μετάβαση 116 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL22 409.062,05 409.062,05 0,00 5 

6 ΕΚΤ Μετάβαση 116 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL25 729.729,22 729.729,22 0,00 5 

6 ΕΚΤ Μετάβαση 116 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL41 516.106,96 516.106,96 0,00 4 

6 ΕΚΤ Μετάβαση 116 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL43 1.379.230,08 1.379.230,08 0,00 6 

6 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

6 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

115 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL30 59.765.856,23 59.765.856,23 50.135.196,90 24 

6 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

116 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL30 3.632.519,14 3.632.519,14 0,00 13 

7 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

7 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

117 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL11 2.261.593,72 2.261.593,72 317.449,95 4 

7 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

117 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL12 5.050.217,06 5.050.217,06 605.552,57 4 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 411   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 

7 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

117 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL14 2.311.389,80 2.311.389,80 445.005,37 4 

7 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

117 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL21 1.161.980,59 1.161.980,59 221.543,62 4 

7 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

117 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL23 2.017.993,73 2.017.993,73 328.575,09 4 

7 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

118 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL11 2.324.632,94 2.324.632,94 135.750,12 2 

7 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

118 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL12 9.932.665,47 9.932.665,47 5.656.718,37 8 

7 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

118 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL14 3.010.375,80 3.010.375,80 0,00 2 

7 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

118 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL21 1.631.978,68 1.631.978,68 172.469,88 2 

7 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

118 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL23 3.019.517,66 3.019.517,66 0,00 2 

7 ΕΚΤ Μετάβαση              

7 ΕΚΤ Μετάβαση 117 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL13 722.591,06 722.591,06 187.646,58 4 

7 ΕΚΤ Μετάβαση 117 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL22 422.385,29 422.385,29 100.415,64 4 

7 ΕΚΤ Μετάβαση 117 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL25 1.125.796,30 1.125.796,30 363.521,10 4 

7 ΕΚΤ Μετάβαση 117 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL41 745.605,74 745.605,74 147.032,98 4 

7 ΕΚΤ Μετάβαση 117 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL43 1.552.059,24 1.552.059,24 378.589,33 4 

7 ΕΚΤ Μετάβαση 118 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL13 1.279.962,20 1.279.962,20 298.482,30 5 

7 ΕΚΤ Μετάβαση 118 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL22 612.231,74 612.231,74 0,00 2 

7 ΕΚΤ Μετάβαση 118 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL25 1.126.738,03 1.126.738,03 0,00 2 

7 ΕΚΤ Μετάβαση 118 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL41 451.020,80 451.020,80 0,00 1 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 412   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 

7 ΕΚΤ Μετάβαση 118 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL43 1.766.690,61 1.766.690,61 201.497,64 3 

7 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

7 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

117 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL30 3.691.403,91 3.691.403,91 1.148.326,57 4 

7 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

118 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL30 7.871.623,12 7.871.623,12 3.560.070,31 22 

8 ΕΚΤ Μετάβαση              

8 ΕΚΤ Μετάβαση 115 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL24 18.566.775,96 18.566.775,96 15.681.580,86 24 

8 ΕΚΤ Μετάβαση 116 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL24 823.441,60 823.441,60 0,00 3 

8 ΕΚΤ Μετάβαση 117 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL24 1.266.724,08 1.266.724,08 0,00 3 

8 ΕΚΤ Μετάβαση 118 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL24 1.185.664,76 1.185.664,76 0,00 1 

9 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

9 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

115 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL42 10.216.942,36 10.216.942,36 9.102.159,04 23 

9 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

116 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL42 267.201,02 267.201,02 0,00 3 

9 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

117 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL42 407.170,94 407.170,94 0,00 3 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL11 159.250,51 159.250,51 0,00 8 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL12 544.288,08 544.288,08 0,00 8 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL14 205.484,14 205.484,14 0,00 8 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 413   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 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL21 110.065,90 110.065,90 0,00 8 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL23 203.485,95 203.485,95 0,00 8 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL11 252.086,76 252.086,76 0,00 12 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL12 861.799,87 861.799,87 0,00 12 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL14 325.336,23 325.336,23 0,00 12 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL21 174.226,13 174.226,13 0,00 12 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL23 322.135,34 322.135,34 0,00 12 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL11 3.885,00 3.885,00 3.372,18 1 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL12 13.285,00 13.285,00 11.531,38 1 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL14 5.020,00 5.020,00 4.357,36 1 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL21 2.685,00 2.685,00 2.330,58 1 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL23 4.965,00 4.965,00 4.309,62 1 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL11 50.641,75 50.641,75 0,00 3 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL12 173.054,91 173.054,91 0,00 3 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL14 65.336,56 65.336,56 0,00 3 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL21 35.001,43 35.001,43 0,00 3 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 414   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 

περιφέρειες 

10 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL23 64.705,60 64.705,60 0,00 3 

10 ΕΚΤ Μετάβαση              

10 ΕΚΤ Μετάβαση 121 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL13 60.176,10 60.176,10 0,00 8 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 121 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL22 41.044,47 41.044,47 0,00 8 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 121 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL25 76.211,71 76.211,71 0,00 8 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 121 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL41 30.164,32 30.164,32 0,00 8 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 121 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL43 120.785,94 120.785,94 0,00 8 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL13 95.684,84 95.684,84 0,00 12 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL22 65.280,08 65.280,08 0,00 12 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL25 120.990,81 120.990,81 0,00 12 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL41 47.907,12 47.907,12 0,00 12 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL43 191.852,81 191.852,81 0,00 12 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL13 1.480,00 1.480,00 1.284,64 1 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL22 1.010,00 1.010,00 876,68 1 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL25 1.870,00 1.870,00 1.623,16 1 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL41 740,00 740,00 642,32 1 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL43 2.915,00 2.915,00 2.530,22 1 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL13 19.118,02 19.118,02 0,00 3 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL22 13.037,99 13.037,99 0,00 3 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL25 24.256,47 24.256,47 0,00 3 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 415   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 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL41 9.589,90 9.589,90 0,00 3 

10 ΕΚΤ Μετάβαση 123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL43 38.412,93 38.412,93 0,00 3 

10 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

10 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL30 323.875,74 323.875,74 0,00 8 

10 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL30 520.981,51 520.981,51 0,00 13 

10 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL30 7.905,00 7.905,00 6.861,54 1 

10 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL30 102.982,29 102.982,29 0,00 3 

11 ΕΚΤ Μετάβαση              

11 ΕΚΤ Μετάβαση 121 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL24 134.384,87 134.384,87 0,00 8 

11 ΕΚΤ Μετάβαση 122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL24 197.777,34 197.777,34 0,00 12 

11 ΕΚΤ Μετάβαση 122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL24 3.280,00 3.280,00 2.847,04 1 

11 ΕΚΤ Μετάβαση 123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL24 42.730,16 42.730,16 0,00 3 

12 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

12 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL42 39.332,16 39.332,16 0,00 8 

12 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL42 61.114,55 61.114,55 0,00 12 

12 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL42 960,00 960,00 833,28 1 

12 ΕΚΤ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

18 EL42 12.506,39 12.506,39 0,00 3 
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EL 416   EL 

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 

ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

1 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του 

ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

10 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του 

ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

11 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του 

ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

12 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του 

ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

2 0,00  0,00  

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 417   EL 

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του 

ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

3 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του 

ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

4 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του 

ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

5 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του 

ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

6 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του 

ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

7 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του 

ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

8 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του 

ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

9 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) 
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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] 

0,00  0,00  
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Πίνακας 11: Κατανομή πόρων της ΠΑΝ σε νέους εκτός των επιλέξιμων περιφερειών του επιπέδου NUTS 2 

Άξονας προτεραιότητας Ποσό της στήριξης της ΕΕ 

στο πλαίσιο της ΠΑΝ 

(ειδικό κονδύλι για την 

ΠΑΝ και αντίστοιχη 

στήριξη από το ΕΚΤ) που 

προβλέπεται να διατεθεί σε 

νέους που κατοικούν σε 

περιφέρειες οι οποίες είναι 

εκτός των επιλέξιμων 

περιφερειών του επιπέδου 

NUTS 2 (σε ευρώ), όπως 

επισημαίνεται στο σημείο 

2.Α.6.1 του επιχειρησιακού 

προγράμματος 

Ποσό της στήριξης της ΕΕ 

στο πλαίσιο της ΠΑΝ 

(ειδικό κονδύλι για την 

ΠΑΝ και αντίστοιχη 

στήριξη από το ΕΚΤ) που 

διατίθεται για πράξεις 

στήριξης νέων που 

κατοικούν σε περιφέρειες οι 

οποίες είναι εκτός των 

επιλέξιμων περιφερειών του 

επιπέδου NUTS 2 (σε ευρώ) 

Επιλέξιμη δαπάνη που 

πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο πράξεων στήριξης 

των νέων που κατοικούν σε 

περιφέρειες οι οποίες είναι 

εκτός των επιλέξιμων 

περιφερειών (σε ευρώ) 

Στήριξη της ΕΕ που 

αντιστοιχεί στην επιλέξιμη 

δαπάνη η οποία 

πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο πράξεων στήριξης 

των νέων που κατοικούν σε 

περιφέρειες οι οποίες είναι 

εκτός των επιλέξιμων 

περιφερειών, και που 

προκύπτει από την 

εφαρμογή του ποσοστού 

συγχρηματοδότησης του 

άξονα προτεραιότητας (σε 

ευρώ) 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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. 

 

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

κατάρτισε και υπέβαλε στην ΕΕ μέσω της ηλεκτρονικής βάσης SFC Σχέδιο 

Αξιολόγησης του προγράμματος, στο οποίο περιγράφονται τα κομβικά σημεία για την 

αξιολόγηση του προγράμματος στην κατεύθυνση της βελτίωσης της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από τις αξιολογήσεις που υλοποιηθήκαν το 

2016 παρατίθενται παρακάτω: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2015 (ΕΠ 8.2) 

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους οικονομικούς πόρους της ΕΕ που στοχεύει στην υλοποίηση των 

Εγγυήσεων για τη Νεολαία. Σκοπός της ΠΑΝ είναι η παροχή πρόσθετης στήριξης σε 

νέους κάτω των 25 ετών που ζουν σε Περιφέρειες όπου η ανεργία των νέων υπερέβη το 

25% το 2012. 

Η αξιολόγηση των δύο πράξεων της ΠΑΝ («Επιταγή Εισόδου για νέους 18-24 ετών σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή Εισόδου για 

νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας») για 

το έτος 2015 διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Εργατών Ελλάδας από τον Οκτώβριο 2015 έως τον Απρίλιο 2016. 

Για τη διενέργεια της Εξωτερικής αξιολόγησης πραγματοποιήθηκαν: 

 Έρευνα Δευτερογενών Στοιχείων 

 Ποιοτική Έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις σε εκπροσώπους των 

εμπλεκόμενων φορέων 

 Ποσοτική Έρευνα Πεδίου για την αξιολόγηση της ποιότητας είτε της 

προσφοράς εργασίας ή πρακτικής άσκησης που έλαβαν οι συμμετέχοντες στην 

ΠΑΝ. Σε αυτήν την κατεύθυνση εκπονήθηκε ειδική μεθοδολογία αξιολόγησης. 

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας διασυνδέονται με τα 

στοιχεία που έχουν προκύψει από τα συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια Εισόδου και 

Εξόδου. 

Ο Σχεδιασμός/Στρατηγική για την Υλοποίηση της ΠΑΝ αξιολογήθηκε με επικέντρωση 

στον κεντρικό στόχο της βιώσιμης ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, 

κεντρικό ζήτημα διερεύνησης αποτέλεσε η συμβολή του αρχικού σχεδιασμού στην 

επίτευξη των στόχων, δηλαδή σε ποιο βαθμό ο αρχικός σχεδιασμός υπήρξε παράγοντας 
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επιτυχίας ή δημιούργησε δυσχέρειες ως προς την επίτευξη των στόχων της ΠΑΝ. 

Η αξιολόγηση της στρατηγικής κατέδειξε ότι οι δράσεις αποτέλεσαν στοχευμένες 

παρεμβάσεις ποιοτικής προσφοράς, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εκάστοτε 

ομάδας- στόχου στην κατεύθυνση επίτευξης μιας δομημένης πορείας εισόδου των 

ανέργων νέων στην αγορά εργασίας. 

Ο προσδιορισμός των ομάδων στόχων γίνεται με βάση μοριοδοτούμενα κριτήρια. Η 

μοριοδότηση του χρόνου ανεργίας διασφαλίζει τη στόχευση σε μακροχρόνια ανέργους 

οι οποίοι δεν έχουν λάβει μέρος σε ομοειδείς παρεμβάσεις. 

‘Οσον αφορά την αντιμετώπιση του επείγοντος του προβλήματος της ανεργίας των 

νέων μέσω της ΠΑΝ, συμπερασματικά δύναται να υποστηριχθεί ότι το φυσικό 

αντικείμενο και η μεθοδολογία των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων είχαν ως 

αποτέλεσμα την επίσπευση των διαδικασιών ενεργοποίησης και υλοποίησης των 

παρεμβάσεων. 

Η Υλοποίηση αξιολογήθηκε μέσα από την κριτική αποτίμηση του ρόλου των 

εμπλεκομένων φορέων, των διαδικασιών εφαρμογής, τις δικτυώσεις και τις εταιρικές 

σχέσεις που αναπτύχθηκαν, τη συμπληρωματικότητα με άλλες πολιτικές στήριξης της 

νεανικής απασχόλησης κ.α. 

Όσον αφορά το είδος των χρηματοδοτούμενων δράσεων όπως προκύπτει από το φυσικό 

αντικείμενο και τη μεθοδολογία υλοποίησης των Πράξεων, αυτές αποτελούσαν τμήμα 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με εξατομικευμένη προσέγγιση καθώς: 

-περιλαμβάνουν ένα πλέγμα αλληλένδετων και αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων και 

δεν εξαντλούνται σε αποσπασματικές ή μεμονωμένες ενέργειες 

- μέρος του περιεχομένου της παρέμβασης διαφοροποιείται και διαμορφώνεται 

σύμφωνα με το προφίλ του κάθε ωφελούμενου μέσα από το Ατομικό Σχέδιο Δράσης, 

τις εκροές της συμβουλευτικής διαδικασίας, την εξειδικευμένη σύζευξη, την 

παρακολούθηση και εποπτεία. 

 Η πρακτική του «κουπονιού»  

Η πρακτική του «κουπονιού» λειτούργησε καταλυτικά στην επιτάχυνση των 

διαδικασιών υλοποίησης μέσω της μείωσης του διαχειριστικού άχθους. Επίσης 

αξιολογείται θετικά η δυνατότητα επιλογής του παρόχου κατάρτισης από τον ίδιο τον 

άνεργο. Από την άλλη πλευρά, δεν αποφεύχθηκαν καταχρηστικές πρακτικές εκ μέρους 

των παρόχων κατάρτισης ιδίως μέσω της επιθετικής πολιτικής προσέλκυσης 

υποψηφίων ωφελουμένων. Διαπιστώνεται η ανάγκη για την ανάπτυξη και βελτίωση του 

συστήματος ενημέρωσης των τελικών αποδεκτών απευθείας από τους κεντρικούς 

δικαιούχους υλοποίησης ώστε να μην παρέχεται έδαφος για την ύπαρξη και την 

καλλιέργεια παρόμοιων φαινομένων. 

 Διάγνωση Αναγκών  

Η απουσία ολοκληρωμένου μηχανισμού διάγνωσης αναγκών κατάρτισης ήταν εμφανής 

στην έναρξη υλοποίησης των Πράξεων. Στο σημείο αυτό αναμένεται βελτίωση στο 
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άμεσο μέλλον μέσω της διαδικασίας σύζευξης με τα outputs του Μηχανισμού 

Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας της Συστημικής παρέμβασης 1. 

Η Αποτελεσματικότητα προσεγγίστηκε με καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των 

άμεσων αποτελεσμάτων και τη διασύνδεσή τους με τον γενικό και τους ειδικούς 

στόχους της ΠΑΝ. 

Αξίζει να σημειωθεί για την αξιολόγησή της δημιουργήθηκαν 3 ειδικοί συνθετικοί 

δείκτες συμβατοί με τους διακηρυγμένους στόχους της ΠΑΝ για τη δημιουργία 

«εγγυήσεων», τη μείωση του χρόνου μετάβασης από την εκπαίδευση στην 

απασχόληση, την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την επίτευξη μιας δομημένης 

πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας. 

Αντιμετώπιση του φαινομένου των NEETs 

Σύμφωνα με την έρευνα πεδίου και από την επεξεργασία των δελτίων εξόδου έως τις 

30/6/2015: 

Το 23% (1.728 άτομα) των ωφελουμένων ηλικίας 18 έως 24 ετών 28 ημέρες μετά την 

ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ βρίσκονταν σε 

απασχόληση, αυτοαπασχόληση, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή πρακτική άσκηση. 

Από το σύνολο των 7.520 συμμετεχόντων ηλικίας 18 έως 24 ετών, το 15,1% έλαβαν 

προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη 

αποχώρησή τους από την ΠΑΝ και αυτή αφορούσε: 

 32,1% πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου 

 22% πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου 

 23,1% μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου 

 20,5% μερική απασχόληση αορίστου χρόνου 

την οποία και αποδέχτηκε το 80,9%. 

Αυτό σημαίνει ότι το 12,2% του συνόλου των συμμετεχόντων ηλικίας 18 έως 24 ετών 

εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας ως εργαζόμενοι. 

Επιπρόσθετα: 

 το 2,7% ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης 

 το 2,5% δέχτηκαν προσφορά για θέση πρακτικής άσκησης 

 το 8,2% δέχτηκαν προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

 το 2,2% συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης. 

Μειονεκτούσες Ομάδες  

Η συμμετοχή των μειονεκτούντων ατόμων στις δύο υπό αξιολόγηση Πράξεις ανέρχεται 

στο 30,5% (8.058 μοναδικά άτομα) επί του συνόλου των ωφελουμένων. Πιο 

συγκεκριμένα: 
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Από το σύνολο των 26.395 συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ: 

 το 21,5% ήταν μέλη νοικοκυριών χωρίς κανέναν εργαζόμενο 

 το 9,6% ήταν μέλη νοικοκυριού χωρίς κανένα εργαζόμενο και με συντηρούμενα 

τέκνα 

 το 7,8% ήταν μέλη μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα 

 το 3,3% ήταν μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Ρομά ή 

Μετανάστες 

 το 1%  ήταν Άτομα με αναπηρία 

 το 0,3% ήταν πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο ή απεξαρτημένα άτομα ή 

φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι 

 το 0,1%  ήταν άστεγοι 

Συνολικά, το 24,2% των συμμετεχόντων που βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση ή 

προέρχονταν από περιθωριοποιημένες κοινότητες δέχτηκαν προσφορά εργασίας ή 

πρακτικής άσκησης ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή συμμετείχαν σε πρόγραμμα 

κατάρτισης ή ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ. 

Αντίστοιχα, το 22,1% των εν λόγω συμμετεχόντων βρίσκονταν σε απασχόληση, 

αυτοαπασχόληση, εκπαίδευση, πρακτική άσκηση ή συνεχιζόμενη κατάρτιση μετά την 

έξοδό τους από την ΠΑΝ. 

 Λήψη προσφορών εργασίας, πρακτικής άσκησης συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ή ανάληψη δράσης αυτοαπασχόλησης 

Από το σύνολο των 26.395 συμμετεχόντων,  το 15,6% δέχτηκαν προσφορά εργασίας 

έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την 

παρέμβαση, το 3% ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης στο 2,5% προσφέρθηκε θέση 

πρακτικής άσκησης, το 8,1% έλαβε προσφορά συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ενώ το 2% 

συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης. 

 Θέση των συμμετεχόντων της ΠΑΝ μετά την έξοδό τους από τις υπό 

αξιολόγηση Παρεμβάσεις 

Εντοπίστηκαν 6.304 μοναδικοί ωφελούμενοι που αποδέχτηκαν την προσφορά εργασίας, 

ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης, δέχτηκαν προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης ή 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης. 

Στην αξιολόγηση των Επιπτώσεων αποτιμήθηκε ο αντίκτυπος της υλοποίησης των 

Πράξεων: 

 στην απασχόληση των νέων και στην αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας 

 στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών υποστήριξης της απασχόλησης των 

νέων 

 σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, λειτουργικές και δομικές αλλαγές στα πεδία 

των πολιτικών απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, 

καθώς και σε επίπεδο δομών που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και την 

καταπολέμηση της ανεργίας. 
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Η Σύνδεση με το Σύστημα «Εγγύηση για τη Νεολαία» εξετάστηκε υπό το πρίσμα της 

συμβατότητας του περιεχομένου των δράσεων και των εκροών των υπό αξιολόγηση 

πράξεων με τη μεθοδολογία και τη στόχευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση 

για τη Νεολαία» και διαπιστώθηκε ότι οι δράσεις συνδέονται άρρηκτα με την 

εφαρμογή του εθνικού συστήματος «Εγγύηση για τη Νεολαία». Συγκεκριμένα: 

 Τόσο η γενική στοχοθεσία των υπό αξιολόγηση πράξεων για την ανάσχεση και 

μείωσης της νεανικής ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και  την 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων και προσόντων, όσο και οι ειδικοί στόχοι της εν 

λόγω Πρωτοβουλίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των 

NEETs και του απορρέοντος κινδύνου μόνιμης εργασιακής περιθωριοποίησης, 

εφάπτονται απόλυτα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του συστήματος 

«Εγγύηση για τη Νεολαία». 

 Στους δυνητικά επιλέξιμους ωφελούμενους των υπό αξιολόγηση 

Πράξεων  περιλαμβάνεται ένα σημαντικό τμήμα της ομάδας-στόχου του 

συστήματος «Εγγύηση για τη Νεολαία», δηλαδή η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών 

με ειδικότερα χαρακτηριστικά μακροχρόνιας ανεργίας, κοινωνικής ευπάθειας, 

χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου κ.λπ. 

 Ο χαρακτήρας των υπό αξιολόγηση Πράξεων είναι εναρμονισμένος με τις 

προβλεπόμενες στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» ενέργειες 

για τη δημιουργία «εγγυήσεων». 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

2014-2020 (ΕΠ 8.7) 

Η αξιολόγηση αφορά στην αποτίμηση των Σχεδίων Δράσης των Συστημικών 

Παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 καθώς και στην εκ των προτέρων αξιολόγηση 

των Σχεδίων Δράσης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. 

Η αξιολόγηση ανατέθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και παρελήφθη τον Φεβρουάριο του 

2017. Η αποτίμησή της θα καταγραφεί στην ΕΕΥ 2017. Το πλήρες κείμενο της 

αξιολόγησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΠ. 
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5. 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 

5.1 Περιγραφή της υλοποίησης της ΠΑΝ και συμβολή της στην εφαρμογή της 

Εγγύησης για τη Νεολαία 

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) στοχεύει στην αντιμετώπιση 

της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται 

εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, καθώς και στη βιώσιμη ένταξή τους στην 

αγορά εργασίας. Η ΠΑΝ ενσωματώθηκε εντός του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, ως διακριτός 

άξονας (ΑΠ3). Υλοποιείται μέσω της ΕΠ 8.2 «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας 

των νέων, ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης» και λαμβάνει υπόψη και αξιοποιεί το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης «Σύστημα 

Εγγυήσεων για τη Νεολαία». 

Η Ελλάδα, με δεδομένο και το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέους 25-29 

ετών, έκανε χρήση του δικαιώματος των κ-μ για επέκταση του πεδίου εφαρμογής των 

δράσεων της ΠΑΝ και για την εν λόγω ηλικιακή ομάδα. 

Μέχρι τις 31/12/2016, είχε σημειωθεί η εξής πρόοδος: 

 Ο π/υ της ΠΑΝ ανέρχεται σε 392,72 εκατ. €. 

 Είχε εξειδικευτεί το 97,5% της ΠΑΝ. 

 Είχαν εκδοθεί 6 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανερχόταν στα 220,2 εκατ. € 

και αντιστοιχούσε στο 56% του π/υ της. 

 Είχαν ενταχθεί 6 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανερχόταν στα 219,3 εκατ. € και 

αντιστοιχούσε στο 56% του π/υ της. 

 Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονταν στα 195,1 εκατ. 

€ και αντιστοιχούσαν στο 50% του π/υ της. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονταν στα 125,3 εκατ. € και το 

ποσοστό απορρόφησης στο 32%. 

Τον Σεπτέμβρη του 2016 με την υπ’ αριθμ. 11319 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ3048/Τεύχος Β’/23 Σεπ 2016) ορίστηκε ο 

ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και του ανατέθηκαν 

αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων. Η εκχωρούμενη προς 

διαχείριση συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 168,3 εκ.€ (ΔΔ), εκ των οποίων τα 

77,8 εκ.€ (ΔΔ) αφορούν σε υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της ΠΑΝ. 

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣ 8.2.1 της ΠΑΝ και 

αφορούν νέους ηλικίας 15-24 ετών, περιλαμβάνεται στο Σύστημα «Εγγύηση για τη 

Νεολαία» (Youth Guarantee). 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.2.1 της ΠΑΝ «Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 24 ετών», υλοποιούνται 3 πράξεις, 

συνολικού π/υ 75,75 εκ. €. 
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1) Επιταγή εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας 

Η δράση αφορά άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών (αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 

αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και 

αποσκοπεί στη διασφάλιση των προϋποθέσεων ένταξής τους στην αγορά εργασίας 

μέσω της απόκτησης, βελτίωσης και προσαρμογής των γνώσεών τους στις ανάγκες της 

παραγωγικής οικονομίας. 

Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιήθηκε μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που 

περιλάμβανε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής 

καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη 

διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης ολοκληρώθηκε στις 30-6-16. Οι ωφελούμενοι 

ανέρχονται σε 10.160 άτομα. 

Κατά την υλοποίηση της δράσης, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις από πλευράς 

παρόχων ως προς τη συλλογή και αποστολή στην ΕΥΔ των σχετικών παραστατικών 

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της αποπληρωμής δεδομένου ότι ο 

αριθμός των ωφελουμένων ήταν μεγάλος.  

2) Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για νέους 18-24 ετών 

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας καθώς και 

επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών 

αποφοίτων β’βάθμιας και γ’βάθμιας εκπαίδευσης, που παραμένουν εκτός αγοράς 

εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά 

εργασίας. Έμφαση δίνεται στους μακροχρόνια ανέργους και στους γονείς ανήλικων 

τέκνων με απόλυτη προτεραιότητα στις γυναίκες με ανήλικα παιδιά. Το πρόγραμμα 

απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ και γενικά εργοδότες που ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα. 

Ο ΟΑΕΔ κάλεσε τις επιχειρήσεις–παρόχους να συμμετέχουν στην δράση. 

Υποβλήθηκαν 9.446 αιτήσεις παρόχων για 12.751 θέσεις. Με βάση τις εγκριθείσες 

θέσεις καταρτίστηκαν οι πίνακες εγγεγραμμένων ανέργων ανά ειδικότητα, ανεργία και 

Περ/κή Ενότητα και ακολούθησε η διαδικασία σύζευξης. Τα συμφωνητικά 

συνεργασίας που είχαν υπογραφεί μέχρι τις 31/12/2016 ανέρχονται σε 1.135. 

3) Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για νέους 15-24 

Κύριος στόχος της πράξης είναι η ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας, νέων  ηλικίας 

15-24 ετών μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα Μαθητείας που υλοποιούνται στις 

ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. Το δυϊκό σύστημα Μαθητείας που εφαρμόζουν οι ΕΠΑΣ συνδυάζει τη 

θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο με την εκπαίδευση σε 

πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο 

εκπαιδευόμενος νέος, εκτός από τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, και 

επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Στη διάρκεια των σπουδών τους,  οι 

μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή 
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Δημοσίου Τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους ενώ το απόγευμα 

παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο. Η φοίτηση στις 

ΕΠΑΣ είναι διετής και οι μαθητές πρέπει να είναι απόφοιτοι της Α΄Τάξης Λυκείου 

τουλάχιστον. Το ύψος της επιδότησης της Μαθητείας ανέρχεται σε 11€ την ημέρα για 

κάθε μαθητευόμενο. 

Από την πράξη ωφελήθηκαν 3.330 νέοι και νέες. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.2.2 της ΠΑΝ «Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 25 έως 29 ετών»,  υλοποιούνται 3 πράξεις, 

συνολικού π/υ 143,55 εκ. €. 

1) Επιταγή εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας 

Η δράση αφορά άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών (αποφοίτους ΑΕΙ /ΤΕΙ και 

αποφοίτους Δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και αποσκοπεί στη 

διασφάλιση των προϋποθέσεων ένταξής τους στην αγορά εργασίας μέσω της 

απόκτησης, βελτίωσης και προσαρμογής των γνώσεών τους στις ανάγκες της 

παραγωγικής οικονομίας. 

Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιείται μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που 

περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής 

καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη 

διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε στις 30-6-16. Οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 

25.040 άτομα. 

Κατά την υλοποίηση της δράσης, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις από πλευράς 

παρόχων ως προς τη συλλογή και αποστολή στην ΕΥΔ των σχετικών παραστατικών 

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της αποπληρωμής και δεδομένου ότι ο 

αριθμός των ωφελουμένων είναι μεγάλος. 

2) Επιταγή εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές  επιχειρήσεις στον κλάδο του 

τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 

Η πράξη αφορά στην παροχή σε ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας 

18-29 ετών υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες 

περιλαμβάνουν: α) θεωρητική κατάρτιση, β) πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το 

τουριστικό προϊόν της χώρας, γ) υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής 

καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Τέλος, για 

τους ωφελούμενους που συμμετέχουν στην πράξη πραγματοποιείται πιστοποίηση των 

επαγγελματικών προσόντων που απέκτησαν στο πλαίσιο της πράξης. 

Μέχρι 31/12/2016 είχαν ωφεληθεί 6.531 άτομα. 
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3) Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 25-29 ετών 

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας καθώς και 

επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων από άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών 

αποφοίτων β’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης, που παραμένουν εκτός αγοράς 

εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά 

εργασίας. Έμφαση δίνεται στους μακροχρόνια ανέργους και στους γονείς ανήλικων 

τέκνων με απόλυτη προτεραιότητα στις γυναίκες με ανήλικα παιδιά. Το πρόγραμμα 

απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ και γενικά εργοδότες που ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα. 

Ο ΟΑΕΔ κάλεσε υποψήφιες επιχειρήσεις–παρόχους να συμμετέχουν στη δράση. Ο 

αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων παρόχων ανήλθε σε 3.312 και οι αιτούμενες 

θέσεις ανήλθαν σε 4.223. Με βάση τις εγκριθείσες θέσεις καταρτίστηκαν οι πίνακες 

εγγεγραμμένων ανέργων ανά ειδικότητα, ανεργία και Περ/κή και ακολούθησε  η 

διαδικασία σύζευξης. Τα συμφωνητικά συνεργασίας που έχουν υπογραφεί έως 31-12-

2016 ανέρχονται σε 255. 

5.2 Προβλήματα κατά την υλοποίηση της ΠΑΝ 

Το πιο σημαντικό πρόβλημα αφορούσε τη συλλογή των microdata των ωφελούμενων 

που συμμετείχαν στις εμπροσθοβαρείς δράσεις, πρόβλημα που είχε διαπιστωθεί και 

κατά τα προηγούμενα έτη. Η ΕΥΔ συνέχισε να πραγματοποιεί επαφές και συναντήσεις 

με τους δικαιούχους των πράξεων προκειμένου να τους ενημερώσει για την 

ενσωμάτωση των απαιτούμενων στοιχείων στο σύστημα παρακολούθησης, 

συνεργάστηκε με την ΕΥΣΕΚΤ για τον σχεδιασμό των διαδικασιών συλλογής των 

microdata και εξέδωσε οδηγίες προς τους φορείς υλοποίησης προκειμένου να 

παραμετροποιηθούν κατάλληλα τα πληροφοριακά τους συστήματα. Παράλληλα, η ΕΥΔ 

συνεργάστηκε με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με 

ζητήματα που άπτονται της συλλογής των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των 

ωφελουμένων που συμμετέχουν στα προγράμματα 

Πέραν των παραπάνω, δεν διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα αναφορικά με την 

υλοποίηση των δράσεων πέραν διαχειριστικών ζητημάτων που αφορούν λεπτομέρειες 

αναφορικά με την μετάπτωση στο ΕΣΠΑ 2014-2020 των εμπροσθοβαρών δράσεων, οι 

οποίες ενεργοποιήθηκαν στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τα προβλήματα αυτά 

περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Επιμέρους προβλήματα έχουν ήδη 

περιγραφεί σε επίπεδο δράσης στην προηγούμενη ενότητα. 
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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 

 

Εντός του 2016 ενεργοποιήθηκαν οι δράσεις των Κρατικών Ενισχύσεων. 

Προαπαιτούμενο για την ενεργοποίηση των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ήταν η 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης και ο ορισμός του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Με 

το ΦΕΚ 3048/Β/2016 ο ΟΑΕΔ ορίστηκε ως  Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων 

Κρατικών Ενισχύσεων. 

Επιπλέον ολοκληρώθηκε το Εθνικό πλαίσιο για τη Μαθητεία που σε συνδυασμό με την 

άρση της αυτοδέσμευσης είχαν ως αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν δράσεις Μαθητείας 

του Ειδικού Στόχου 10.4. 

Τέλος, οι αυτοδεσμεύσεις και οι αιρεσιμότητες που εμπόδιζαν την ενεργοποίηση των 

δράσεων κατάρτισης του τομέα απασχόλησης και της πρακτικής άσκησης και της 

μαθητείας του τομέα εκπαίδευσης έχουν αρθεί με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των 

συγκεκριμένων δράσεων. Στοιχεία σχετικά με τις αιρεσιμότητες περιέχονται στους 

Πίνακες 14 και 15 της έκθεσης. 

Από τα τεκμηριωμένα πορίσματα των ελεγκτικών αρχών, δεν προέκυψαν ουσιαστικά 

ευρήματα ως προς τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Οι 

παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν οδήγησαν σε βελτιωτικές παρεμβάσεις οι οποίες 

εστιάζονταν στη διαμόρφωση των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών των δικαιούχων 

(όπως του ΟΑΕΔ) για την καλύτερη παρακολούθηση των πράξεων ευθύνης τους 

και  στην προσαρμογή τους σε απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης. Όσον 

αφορά τη διαδικασία εσωτερικών επιτόπιων επαληθεύσεων που εφαρμόζει η 

Διαχειριστική αρχή διατυπώθηκαν παρατηρήσεις που οδήγησαν σε βελτιώσεις του 

προγραμματισμού επιτόπιων επαληθεύσεων, με θετική συνεισφορά στη συνολική 

υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. 

Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις σχετίζονται με χρονοκαθυστερήσεις που 

οφείλονται στην καταχώρηση των μικροδεδομένων των συμμετεχόντων των δράσεων. 

Προκειμένου να επιταχυνθεί η καταχώρηση των μικροδεδομένων, η ΔΑ/ΕΦ 

προσαρμόζει κατάλληλα τα ερωτηματολόγια/απογραφικά δελτία που καλούνται να 

συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες, ανάλογα με την κατηγορία της πράξης, τον τρόπο 

υλοποίησής της και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των συμμετεχόντων (π.χ δυνατότητα 

προσυμπληρωμένων απαντήσεων, αφαίρεση ερωτημάτων εφόσον απαιτείται). Σε 

περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρης προσαρμογή τους κατά την έκδοση της 

Πρόσκλησης (π.χ. απευθύνεται σε πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους), μετά την 

επιλογή των Πράξεων η ΔΑ/ΕΦ συνεργάζεται με τον κάθε δικαιούχο, προκειμένου η 

Απόφαση Ένταξης να περιλαμβάνει το διαμορφωμένο προς συμπλήρωση 

ερωτηματολόγιο/απογραφικό δελτίο. Τα ζητήματα αυτά οδήγησαν και στη μη έγκαιρη 

εκτίμηση των μακροπρόθεσμων δεικτών αποτελέσματος (πχ CR06), οι τιμές των 

οποίων θα είναι διαθέσιμες έως το τέλος του έτους. Η αποτελεσματική και έγκαιρη 

συμπλήρωση, καταχώρηση και επεξεργασία των απογραφικών δελτίων εξασφαλίζεται 
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πλέον μέσω αμφίδρομης συνεργασίας των δικαιούχων των πράξεων και της ΕΥΔ, 

καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων και των υπόλοιπων 

υπηρεσιών της ΕΑΣ. 

Σε ότι αφορά στα προβλήματα που σημειώθηκαν σε πράξεις που ξεκίνησαν και/ή 

υλοποιήθηκαν από την αρχή της Προγραμματικής Περιόδου (2014-2015) έως και το 

τέλος του 2016 και αφορούσαν κυρίως στην ορθή συμπλήρωση των απογραφικών 

δελτίων και στη μεταφορά τους στο ΟΠΣ, κατόπιν της μέχρι σήμερα συνεργασίας της 

ΕΥΔ και των δικαιούχων, έχουν ήδη γίνει ενέργειες αντιμετώπισής τους σε συνεργασία 

και με τις υπηρεσίες της ΕΑΣ. 
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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. 

 

Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, αν και επηρέασαν την 

υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων δεν επέφεραν αρνητικές επιπτώσεις στην επίτευξη 

των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος και στην εν γένει  υλοποίησή 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. 

Δευτερογε

νής 

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. 

Ενσωμάτω

ση 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. 

Υποβολή 

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. Εκδοση 

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 

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 

δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 

6.

 Προσδιο

ρισμός 

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 
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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 

δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 

ΕΔΕΤ. 

μηχανισμών. τευχών 

δημοπράτη

σης που θα 

τυποποιηθ

ούν: 

Μέρος Α 

& Β -  Βλ. 

ΣΔ(G4) 

τευχών: 4 πρότυπα τεύχη για το έτος 2015 (λίστα 

2015) και 3 πρότυπα τεύχη ια 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. 

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 

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς 

διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων. 

1.

 Ολοκλήρ

ωση 

31 Δεκ 2015 Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου,   

Αριθ. Ναι  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς: 

• Η ύπαρξη ενός σημείου δημοσίευσης (one 
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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 

δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 

ΕΔΕΤ. 

δράσεων 

παρ. 

2.7.1.3 του 

MoU: 4, 

5(i) (ii) 

(v), 6,7(iii) 

(iv) (v) & 

8 -  Βλ. 

ΣΔ(G4) 

 

 

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 - 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. Ανοιγμα 

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 

31 Δεκ 2014 ΕΑΑΔΗΣΥ  

ΕΚΔΔΑ 

Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου 

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 
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EL 439   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 

εκπαιδευτι

κού 

προγράμμ

ατος για 

ΔΣ για το 

2015 -  Βλ. 

ΣΔ(G4) 

Υπουργείο. 

Υποδομών 

Μεταφορών και 

Δικτύων 

 

 

των φορέων κεντρικής και τοπικής διοίκησης). 

Ενώ στις 19.12.2014 στάλθηκαν και οι 

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 

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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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 

πρακτικών 

μεταξύ 

ΔΑ-  Βλ 

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 

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 

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/ 
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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 

αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 

επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 

παρακολούθηση της προόδου σε 

σχέση με τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα και στη διενέργεια της 

αξιολόγησης των επιπτώσεων. 

στοιχείων 

μεμονωμέν

ων 

συμμετοχώ

ν (ΕΚΤ) 

αποθήκευσης/ αναφοράς/ μετάδοσης στοιχείων 

μεμονωμένων συμμετοχών στο ΕΚΤ, για τους 

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 

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 

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 
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EL 442   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 

επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 

παρακολούθηση της προόδου σε 

σχέση με τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα και στη διενέργεια της 

αξιολόγησης των επιπτώσεων. 

Συστήματο

ς Δεικτών. 

ομάδας εργασίας στην ΕΑΣ (υπ’αριθμ. 

48377/ΕΥΣΣΑΑΠ 2781/1.10.2014 Απόφαση του 

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). 
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μέτρα 

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 

ολοκληρώθηκε 

εντός της 

προθεσμίας 

Τα 

κριτήρια 

πληρούν

ται 

Αναμενόμενη 

ημερομηνία 
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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. 

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. 

Προσαρμο

γή του 

ΟΠΣ-

ΕΡΓΟΡΑ

ΜΑ στην 

ηλεκτρονι

κή 

αποθήκευσ

η 

δεδομένων 

δεικτών & 

αποστολή 

στην ΕΕ 

30 Απρ 

2016 

ΕΥ ΟΠΣ 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: 

• 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. 
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μέτρα 
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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. 

Ενσωμάτω

ση στο 

ΣΔΕ και το 

νόμο 

ΕΣΠΑ, 

σχετικών 

αναφορών 

δημοσίευσ

ης-

σωρευτικώ

ν 

δεδομένων 

δεικτών. 

30 Απρ 

2016 

ΕΥΘΥ, σε 

συνεργασία με την 

ΕΥΣΣΑΑΠ/Μονάδ

α Β’ 

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 

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

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 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 445   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 

η) περιλαμβάνεται στο Ενιαίο Σύστημα Δεικτών. 

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. 

Δείκτης 

Αποτελέσμ

ατος 

(Τ4901): 

Αριθμός 

σχολείων 

στα οποία 

το 

ποσοστό 

ΠΕΣ 

μειώθηκε 

κατά 

τουλάχιστ

ον 20% 

του 

αρχικού.  

Χωρίς ex 

ante τιμή 

βάσης (δεν 

νοείται με 

βάση την 

φραστική 

διατύπωση 

του 

δείκτη). 

Παρακολο

ύθηση του 

δείκτη από 

στοιχεία 

Σχολικής 

Καρτέλας 

- ΙΕΠ / 

Διόφαντος.  

Απαιτείται 

εισαγωγή 

σχετικού 

πεδίου 

στην 

Σχολική 

Καρτέλα. 

Τιμή 

στόχος το 

31 Μαρ 

2015 

ΙΕΠ, ITYE 

Διόφαντος 

Αριθ. Ναι  Για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων του 

Σχεδίου Δράσης και την εκπλήρωση των 

αυτοδεσμεύσεων, ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή με επιστολή του Ειδικού Γραμματέα 

Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ για τον 

τρόπο μέτρησης των δεικτών αποτελέσματος 

Τ4901, Τ4907 και Τ4909. Ύστερα από 

παρατηρήσεις της γεωγραφικής μονάδας της DG 

Emploi της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακολούθησε 

δεύτερη επιστολή προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, με την οποία προσαρμόστηκε η τιμή 

στόχου του δείκτη Τ4907. Σε απάντηση της 

επιστολής αυτής, απεστάλη έγγραφο από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το οποίο άρθηκαν οι 

σχετικές αυτοδεσμεύσεις και επομένως 

καλύφθηκαν οι απαιτήσεις των ελλείψεων του 

δείκτη αποτελέσματος του σχεδίου δράσης του 

ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ 2014-2020. Όλα τα έγγραφα 

έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βάση SFC με 

το ΑΠ. 130424/ΕΥΣΣΑ 2588/08.12.2016 

έγγραφο. 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 446   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 

40% των 

σχολείων 

όπου 

υλοποιούν

ται 

δράσεις 

μείωσης 

της ΠΕΣ. 

Η μέτρηση 

της ΠΕΣ 

στα 

σχολεία θα 

πραγματοπ

οιείται 

μέσω της 

ψηφιακής 

πλατφόρμ

ας my 

school, η 

επέκταση 

της οποίας 

έχει 

συμφωνηθ

εί  ως 

εμπροσθοβ

αρές έργο 

στη νέα 

προγραμμ

ατική 

περίοδο. Η 

ενσωμάτω

ση των 

νέων 

πεδίων 

στην 

πλατφόρμ

α για τη 

μέτρηση 

της ΠΕΣ 

θα έχει 

ολοκληρω

θεί έως το 

τέλος 

Μαρτίου 

2015. 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 447   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 

Σημειώνου

με ότι η 

μέτρηση 

της ΠΕΣ 

μεθοδολογ

ικά 

πραγματοπ

οιείται στο 

τέλος κάθε 

σχολικής 

χρονιάς. 

Ως εκ 

τούτου, η 

προετοιμα

σία του 

συστήματο

ς σε 

πρωθύστερ

ο χρόνο 

δεν θα 

μπορεί να 

μας 

παράσχει 

στοιχεία 

για την 

ΠΕΣ πριν 

τον Ιούνιο  

του 2015.  

 

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. 

Δείκτης 

Αποτελέσμ

ατος 

(Τ4907): 

Ποσοστό 

φοιτητών 

που 

πραγματοπ

οιούν την 

πρακτική 

τους 

άσκηση σε 

επιχειρήσε

ις.  

31 Δεκ 2014 ΟΠΣ, ΥΠΑΙΘ, 

ΑΔΙΠ 

Αριθ. Ναι  Για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων του 

Σχεδίου Δράσης και την εκπλήρωση των 

αυτοδεσμεύσεων, ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή με επιστολή του Ειδικού Γραμματέα 

Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ για τον 

τρόπο μέτρησης των δεικτών αποτελέσματος 

Τ4901, Τ4907 και Τ4909. Ύστερα από 

παρατηρήσεις της γεωγραφικής μονάδας της DG 

Emploi της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακολούθησε 

δεύτερη επιστολή προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, με την οποία προσαρμόστηκε η τιμή 

στόχου του δείκτη Τ4907. Σε απάντηση της 

επιστολής αυτής, απεστάλη έγγραφο από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το οποίο άρθηκαν οι 

σχετικές αυτοδεσμεύσεις και επομένως 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 448   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 

Ο 

προσδιορι

σμός των 

τιμών 

βάσης και 

στόχου θα 

προκύψει 

από ειδική 

μελέτη που 

βρίσκεται 

ήδη σε 

εξέλιξη. Ο 

δείκτης 

επελέγη 

για να 

συνδεθεί 

καλύτερα 

η πρακτική 

άσκηση με 

την 

απασχόλη

ση μέσω 

της 

μέτρησης 

των 

φοιτητών 

που 

ασκούνται 

σε 

επιχειρήσε

ις (όχι του 

δημόσιου 

τομέα). Η 

παρακολού

θηση του 

δείκτη θα 

γίνει μέσω 

του 

συστήματο

ς 

παρακολού

θησης 

πρακτικής 

άσκησης 

ΑΤΛΑΣ, 

καλύφθηκαν οι απαιτήσεις των ελλείψεων του 

δείκτη αποτελέσματος του σχεδίου δράσης του 

ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ 2014-2020. Όλα τα έγγραφα 

έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βάση SFC με 

το ΑΠ. 130424/ΕΥΣΣΑ 2588/08.12.2016 

έγγραφο. 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 449   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 

το οποίο 

βρίσκεται 

σε 

επιχειρησι

ακή 

λειτουργία 

από το 

2013 και 

θα 

επιβεβαιών

εται μέσω 

διασταύρω

σης με τα 

σχετικά 

στοιχεία 

της ΑΔΙΠ 

και του 

ΥΠΑΙΘ. 

Στο 

παραπάνω 

σύστημα 

όλα τα 

γραφεία 

πρακτικής 

άσκησης 

των ΑΕΙ 

καταχωρίζ

ουν 

στοιχεία 

μέσω των 

οποίων 

μπορεί να 

μετρηθεί 

και ο εν 

λόγω 

δείκτης. Η 

επεξεργασί

α των 

στοιχείων 

που αφορά 

ειδικότερα 

τα 

απαιτούμε

να του 

δείκτη θα 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 450   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 

έχει 

ολοκληρω

θεί μέχρι 

τέλους 

Δεκεμβρίο

υ 2014, 

οπότε και 

θα 

προκύψει 

η τιμή 

βάσης του. 

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. 

Δείκτης 

Αποτελέσμ

ατος 

(Τ4909): 

Ποσοστό 

ωφελουμέ

νων που 

συμμετέχο

υν σε 

προγράμμ

ατα 

μαθητείας 

στο 

σύνολο 

των 

μαθητών / 

σπουδαστ

ών / 

αποφοίτων 

ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ 

κλπ..  

Κατά την 

υλοποίηση

, η τιμή 

του δείκτη 

θα 

προκύπτει 

από τον 

δείκτη 

εκροής 

(δείκτης 

εκροής / 

31 Μαρ 

2015 

ΟΠΣ, ΥΕΝ, 

Δ/ΝΣΗ 

Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΥΠΑΙΘ, ΓΓΔΒΜ, 

ΙΝΕΔΒΜ 

Αριθ. Ναι  Για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων του 

Σχεδίου Δράσης και την εκπλήρωση των 

αυτοδεσμεύσεων, ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή με επιστολή του Ειδικού Γραμματέα 

Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ για τον 

τρόπο μέτρησης των δεικτών αποτελέσματος 

Τ4901, Τ4907 και Τ4909. Ύστερα από 

παρατηρήσεις της γεωγραφικής μονάδας της DG 

Emploi της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακολούθησε 

δεύτερη επιστολή προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, με την οποία προσαρμόστηκε η τιμή 

στόχου του δείκτη Τ4907. Σε απάντηση της 

επιστολής αυτής, απεστάλη έγγραφο από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το οποίο άρθηκαν οι 

σχετικές αυτοδεσμεύσεις και επομένως 

καλύφθηκαν οι απαιτήσεις των ελλείψεων του 

δείκτη αποτελέσματος του σχεδίου δράσης του 

ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ 2014-2020. Όλα τα έγγραφα 

έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βάση SFC με 

το ΑΠ. 130424/ΕΥΣΣΑ 2588/08.12.2016 

έγγραφο. 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 451   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 

σύνολο 

μαθητών / 

σπουδαστ

ών / 

αποφοίτων 

ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ, ΙΕΚ 

κλπ). Δεν 

τίθεται 

τιμή 

βάσης, 

καθότι η 

υφιστάμεν

η 

κατάσταση 

δεν 

αντιστοιχεί 

στην 

στόχευση 

του δείκτη 

εκροών 

(π.χ. δεν 

υφίστανται 

ΣΕΚ, απ' 

όπου 

αναμένοντ

αι πολύ 

σημαντικέ

ς εκροές 

μαθητείας)

. 

Ο δείκτης 

θα 

παρακολου

θείται όταν 

προχωρήσ

ει η 

υλοποίηση 

του 

εμπροσθοβ

αρούς 

έργου της 

«Επέκταση

ς της 

ψηφιακής 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 452   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 

πλατφόρμ

ας my 

school» 

που θα 

έχει 

ολοκληρω

θεί έως το 

τέλος 

Μαρτίου 

2015. 

Αυτή η 

πλατφόρμ

α θα 

καταγράψε

ι και 

στοιχεία 

για τη 

φοίτηση 

σε ΕΠΑΛ, 

ΣΕΚ και 

ΙΕΚ. 

Ειδικά στις 

ΣΕΚ και 

στα ΕΠΑΛ 

η μαθητεία 

θα 

ξεκινήσει 

το 2016, 

συνεπώς ο 

δείκτης θα 

μετρηθεί 

το 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 

4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 

αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη 

θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες. 

Δείκτης 

αποτελέσμ

ατος για 

την ΠΑΝ: 

CR07 

Οικονομικ

ά μη 

ενεργοί 

συμμετέχο

ντες που 

βρίσκονται 

εκτός 

30 Ιουν 

2015 

ΕΥΔ 

ΕΠΑΝΑΔ_ΔΒΜ, 

ΟΑΕΔ,  ΕΥΣΕΚΤ, 

Υπουργείο 

Εργασίας, 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης και 

Πρόνοιας/Διεύθυν

ση Απασχόλησης 

και  Υπουργείο 

Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και  

Αριθ. Ναι  Για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων του 

Σχεδίου Δράσης και την εκπλήρωση των 

αυτοδεσμεύσεων, ανατέθηκε το 2014 αργό για 

την ανάπτυξη μεθοδολογικού εργαλείου 

προσδιορισμού των τιμών στόχου των δεικτών 

των οικονομικά μη ενεργών NEETs, ενώ 

παράλληλα συγκροτήθηκε Ομάδα Διαχείρισης 

Έργου για την υποβολή πρότασης προς την 

αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, για την 

συμπλήρωση των τιμών στόχου των δεικτών 

βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Βάσει της 

τελικής πρότασης της Ομάδας Έργου, η 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 453   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 

αποτελέσματα και στη διενέργεια της 

αξιολόγησης των επιπτώσεων. 

εκπαίδευσ

ης ή 

κατάρτιση

ς, οι οποίοι 

ολοκληρώ

νουν την 

παρέμβασ

η που 

υποστηρίζ

εται από 

την ΠΑΝ. 

 

Προβλεπό

μενες 

ενέργειες 

για 

συμπλήρω

ση τιμής-

στόχου:  

 

1. χρήση 

δράσεων 

ευαισθητο

ποίησης 

και 

ενημέρωσ

ης για τον 

εντοπισμό 

και 

προσέλκυσ

η των 

οικονομικ

ά μη 

ενεργών 

ατόμων 

εκτός 

εκπαίδευσ

ης ή 

κατάρτιση

ς 

2.

 εκπόνησ

η 

με την αξιοποίηση 

του συστήματος 

ΕΡΓΑΝΗ. 

Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ εισηγήθηκε τη 

συμπλήρωση των τιμών στόχου και 

ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 

επιστολή του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ. Ύστερα από 

παρατηρήσεις της γεωγραφικής μονάδας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις τιμές 

στόχου των δεικτών, ακολούθησε δεύτερη 

επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την 

οποία προσαρμόστηκαν οι τιμές στόχου των 

τριών δεικτών αποτελέσματος. Σε απάντηση της 

επιστολής αυτής, απεστάλη επιστολή της ΕΕ, με 

την οποία άρθηκε η σχετική αυτοδέσμευση και 

επομένως καλύφθηκαν οι απαιτήσεις των 

ελλείψεων των δεικτών αποτελέσματος του 

σχεδίου δράσης για παρεμβάσεις ΠΑΝ του 

ΕΠΑΝΑΔΒΜ 2014-2020. Όλα τα έγγραφα έχουν 

αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βάση SFC με το 

ΑΠ 48367/ΕΥΣΣΑ 922/10.02.2016 έγγραφο. 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 454   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 

μεθοδολογ

ικού 

εργαλείου 

για την 

καταγραφή 

και 

παρακολού

θηση των 

οικονομικ

ά μη 

ενεργών 

ατόμων  

εκτός 

εκπαίδευσ

ης ή 

κατάρτιση

ς, στο 

πλαίσιο 

του 

συστήματο

ς 

παρακολού

θησης 

συμμετεχό

ντων 

(microdata

)  

3. σύσταση 

ομάδας 

εργασίας 

με τη 

συμμετοχή 

εκπροσώπ

ων της 

ΕΥΔ 

ΕΠΑΝΑΔ 

ΔΒΜ, του 

ΟΑΕΔ, της 

ΕΥΣΕΚΤ, 

της 

Διεύθυνση

ς 

Απασχόλη

σης του 

Υπουργείο

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 455   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 

υ 

Εργασίας 

και του 

Υπουργείο

υ 

Παιδείας, 

με σκοπό 

το 

συντονισμ

ό των 

δράσεων 

εντοπισμο

ύ, 

καταγραφή

ς και 

παρακολού

θησης των 

οικονομικ

ά μη 

ενεργών 

ατόμων  

εκτός 

εκπαίδευσ

ης ή 

κατάρτιση

ς. 

 

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. 

Δείκτης 

αποτελέσμ

ατος για 

την ΠΑΝ: 

CR08 

Οικονομικ

ά μη 

ενεργοί 

συμμετέχο

ντες που 

βρίσκονται 

εκτός 

εκπαίδευσ

ης ή 

κατάρτιση

ς, οι οποίοι 

λαμβάνουν 

30 Ιουν 

2015 

ΕΥΔ 

ΕΠΑΝΑΔ_ΔΒΜ, 

ΟΑΕΔ,  ΕΥΣΕΚΤ, 

Υπουργείο 

Εργασίας, 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης και 

Πρόνοιας/Διεύθυν

ση Απασχόλησης 

και  Υπουργείο 

Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και  

με την αξιοποίηση 

του συστήματος 

ΕΡΓΑΝΗ. 

Αριθ. Ναι  Για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων του 

Σχεδίου Δράσης και την εκπλήρωση των 

αυτοδεσμεύσεων, ανατέθηκε το 2014 αργό για 

την ανάπτυξη μεθοδολογικού εργαλείου 

προσδιορισμού των τιμών στόχου των δεικτών 

των οικονομικά μη ενεργών NEETs, ενώ 

παράλληλα συγκροτήθηκε Ομάδα Διαχείρισης 

Έργου για την υποβολή πρότασης προς την 

αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, για την 

συμπλήρωση των τιμών στόχου των δεικτών 

βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Βάσει της 

τελικής πρότασης της Ομάδας Έργου, η 

Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ εισηγήθηκε τη 

συμπλήρωση των τιμών στόχου και 

ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 

επιστολή του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ. Ύστερα από 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 456   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 

προσφορά 

εργασίας, 

συνεχιζόμε

νης 

εκπαίδευσ

ης, 

μαθητείας 

ή 

πρακτικής 

άσκησης 

αμέσως 

μετά τη 

λήξη της 

συμμετοχή

ς τους. 

 

Προβλεπό

μενες 

ενέργειες 

για 

συμπλήρω

ση τιμής-

στόχου:  

 

1. χρήση 

δράσεων 

ευαισθητο

ποίησης 

και 

ενημέρωσ

ης για τον 

εντοπισμό 

και 

προσέλκυσ

η των 

οικονομικ

ά μη 

ενεργών 

ατόμων 

εκτός 

εκπαίδευσ

ης ή 

κατάρτιση

παρατηρήσεις της γεωγραφικής μονάδας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις τιμές 

στόχου των δεικτών, ακολούθησε δεύτερη 

επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την 

οποία προσαρμόστηκαν οι τιμές στόχου των 

τριών δεικτών αποτελέσματος. Σε απάντηση της 

επιστολής αυτής, απεστάλη επιστολή της ΕΕ, με 

την οποία άρθηκε η σχετική αυτοδέσμευση και 

επομένως καλύφθηκαν οι απαιτήσεις των 

ελλείψεων των δεικτών αποτελέσματος του 

σχεδίου δράσης για παρεμβάσεις ΠΑΝ του 

ΕΠΑΝΑΔΒΜ 2014-2020. Όλα τα έγγραφα έχουν 

αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βάση SFC με το 

ΑΠ 48367/ΕΥΣΣΑ 922/10.02.2016 έγγραφο. 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 457   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 

ς 

2.

 εκπόνησ

η 

μεθοδολογ

ικού 

εργαλείου 

για την 

καταγραφή 

και 

παρακολού

θηση των 

οικονομικ

ά μη 

ενεργών 

ατόμων  

εκτός 

εκπαίδευσ

ης ή 

κατάρτιση

ς, στο 

πλαίσιο 

του 

συστήματο

ς 

παρακολού

θησης 

συμμετεχό

ντων 

(microdata

)  

3. σύσταση 

ομάδας 

εργασίας 

με τη 

συμμετοχή 

εκπροσώπ

ων της 

ΕΥΔ 

ΕΠΑΝΑΔ 

ΔΒΜ, του 

ΟΑΕΔ, της 

ΕΥΣΕΚΤ, 

της 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 458   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 

Διεύθυνση

ς 

Απασχόλη

σης του 

Υπουργείο

υ 

Εργασίας 

και του 

Υπουργείο

υ 

Παιδείας, 

με σκοπό 

το 

συντονισμ

ό των 

δράσεων 

εντοπισμο

ύ, 

καταγραφή

ς και 

παρακολού

θησης των 

οικονομικ

ά μη 

ενεργών 

ατόμων  

εκτός 

εκπαίδευσ

ης ή 

κατάρτιση

ς. 

 

 

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 

4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 

αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη 

θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες. 

Δείκτης 

αποτελέσμ

ατος για 

την ΠΑΝ: 

CR09 

Οικονομικ

ά μη 

ενεργοί 

συμμετέχο

ντες που 

30 Ιουν 

2015 

ΕΥΔ 

ΕΠΑΝΑΔ_ΔΒΜ, 

ΟΑΕΔ,  ΕΥΣΕΚΤ, 

Υπουργείο 

Εργασίας, 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης και 

Πρόνοιας/Διεύθυν

ση Απασχόλησης 

και  Υπουργείο 

Αριθ. Ναι  Για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων του 

Σχεδίου Δράσης και την εκπλήρωση των 

αυτοδεσμεύσεων, ανατέθηκε το 2014 αργό για 

την ανάπτυξη μεθοδολογικού εργαλείου 

προσδιορισμού των τιμών στόχου των δεικτών 

των οικονομικά μη ενεργών NEETs, ενώ 

παράλληλα συγκροτήθηκε Ομάδα Διαχείρισης 

Έργου για την υποβολή πρότασης προς την 

αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, για την 

συμπλήρωση των τιμών στόχου των δεικτών 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 459   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 

παρακολούθηση της προόδου σε 

σχέση με τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα και στη διενέργεια της 

αξιολόγησης των επιπτώσεων. 

βρίσκονται 

εκτός 

εκπαίδευσ

ης ή 

κατάρτιση

ς, που 

συμμετέχο

υν σε 

εκπαίδευσ

η/κατάρτισ

η, που 

αποκτούν 

εξειδίκευσ

η ή που 

κατέχουν 

θέση 

απασχόλη

σης, 

συμπεριλα

μβανομένη

ς της 

αυτοαπασχ

όλησης, 

αμέσως 

μετά τη 

λήξη της 

συμμετοχή

ς τους. 

 

Προβλεπό

μενες 

ενέργειες 

για 

συμπλήρω

ση τιμής-

στόχου:  

 

1. χρήση 

δράσεων 

ευαισθητο

ποίησης 

και 

ενημέρωσ

ης για τον 

Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και  

με την αξιοποίηση 

του συστήματος 

ΕΡΓΑΝΗ. 

βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Βάσει της 

τελικής πρότασης της Ομάδας Έργου, η 

Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ εισηγήθηκε τη 

συμπλήρωση των τιμών στόχου και 

ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 

επιστολή του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ. Ύστερα από 

παρατηρήσεις της γεωγραφικής μονάδας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις τιμές 

στόχου των δεικτών, ακολούθησε δεύτερη 

επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την 

οποία προσαρμόστηκαν οι τιμές στόχου των 

τριών δεικτών αποτελέσματος. Σε απάντηση της 

επιστολής αυτής, απεστάλη επιστολή της ΕΕ, με 

την οποία άρθηκε η σχετική αυτοδέσμευση και 

επομένως καλύφθηκαν οι απαιτήσεις των 

ελλείψεων των δεικτών αποτελέσματος του 

σχεδίου δράσης για παρεμβάσεις ΠΑΝ του 

ΕΠΑΝΑΔΒΜ 2014-2020. Όλα τα έγγραφα έχουν 

αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βάση SFC με το 

ΑΠ 48367/ΕΥΣΣΑ 922/10.02.2016 έγγραφο. 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 460   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 

εντοπισμό 

και 

προσέλκυσ

η των 

οικονομικ

ά μη 

ενεργών 

ατόμων 

εκτός 

εκπαίδευσ

ης ή 

κατάρτιση

ς 

2.

 εκπόνησ

η 

μεθοδολογ

ικού 

εργαλείου 

για την 

καταγραφή 

και 

παρακολού

θηση των 

οικονομικ

ά μη 

ενεργών 

ατόμων  

εκτός 

εκπαίδευσ

ης ή 

κατάρτιση

ς, στο 

πλαίσιο 

του 

συστήματο

ς 

παρακολού

θησης 

συμμετεχό

ντων 

(microdata

)  

3. σύσταση 
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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 

ομάδας 

εργασίας 

με 

συμμετοχή 

εκπροσώπ

ων της 

ΕΥΔ 

ΕΠΑΝΑΔ 

ΔΒΜ, του 

ΟΑΕΔ, της 

ΕΥΣΕΚΤ, 

της Δ/νσης 

Απασχόλη

σης του 

Υπ. 

Εργασίας 

& του Υπ. 

Παιδείας, 

με σκοπό 

το 

συντονισμ

ό των 

δράσεων 

εντοπισμο

ύ, 

καταγραφή

ς & 

παρακολού

θησης των 

οικονομικ

ά μη 

ενεργών 

ατόμων 

εκτος 

εκπ/σης ή 

κατάρτιση

ς 

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 

4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 

αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη 

θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες. 

Επιλογή 

σημαντικώ

ν δεικτών 

αποτελέσμ

ατος με 

τιμές 

βάσης και 

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, 
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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 

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. 

στόχου για 

κάθε ΕΠ 

και 

εισαγωγή 

στην 

SFC2014 

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 

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. 

Ανάπτυξη 

πλαισίου 

συλλογής 

δεδομένων 

για τη 

διενέργεια 

αξιολογήσ

εων 

επιπτώσεω

ν. 

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 

μεθοδολογία ανάπτυξης υποσυστημάτων και οι 

ελάχιστες απαιτήσεις διαμόρφωσης 

υποσυστημάτων παρακολούθησης στρατηγικών. 

 

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 

στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 

6 - Υφίστανται διαδικασίες που 

διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που 

Περιγραφή 

μεθόδου 

30 Απρ 

2016 

ΕΥΣΣΑΑΠ και 

ΕΥΣΕΚΤ με τη 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
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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 

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. 

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 

περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό 

σύστημα δεικτών. 

ανάπτυξης 

υποσυστήμ

ατος 

δεικτών, 

σύμφωνα 

με το 

αρ.125.3.a.

i Καν. ΕΚ 

1303/2013. 

συνεργασία της ΕΥ 

ΟΠΣ και των 

Διαχειριστικών 

Αρχών των 

Προγραμμάτων 

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 

T08.1 - Σχεδιάζονται και 

εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 

για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την 

ικανότητα και παρέχουν: εξατομικευμένες 

υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά 

μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι 

ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν 

εργασία, με έμφαση στα άτομα που 

αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 

κοινωνικού αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· 

1. Μείγμα 

στοχευμέν

ων και 

τεκμηριωμ

ένων 

ΕΠΑ, 

εξατομικευ

μένες 

υπηρεσίες 

31 Δεκ 2016 ΟΑΕΔ – 

Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση 

Διευθύνσεων 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 

σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 

28.06.2017 στην SFC . 

T08.1 - Σχεδιάζονται και 

εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 

για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την 

ικανότητα και παρέχουν: εξατομικευμένες 

υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά 

μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι 

ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν 

εργασία, με έμφαση στα άτομα που 

αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 

κοινωνικού αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· 

2.Μέτρα 

έγκαιρης 

παρέμβασ

ης και 

πρόληψης/ 

Παροχή 

υπηρεσιών 

χωρίς 

αποκλεισμ

ούς και 

χωρίς 

κόστος 

 

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – 

Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση 

Διευθύνσεων 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 

σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 

28.06.2017 στην SFC . 

T08.1 - Σχεδιάζονται και 

εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 

για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την 

ικανότητα και παρέχουν: εξατομικευμένες 

υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά 

μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι 

ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν 

εργασία, με έμφαση στα άτομα που 

αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 

κοινωνικού αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· 

3. Ατομικό 

Σχέδιο 

Δράσης 

(ΑΣΔ) 

βασιζόμεν

ο σε 

αμοιβαίες 

υποχρεώσε

ις 

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – 

Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση 

Διευθύνσεων. 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 

σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 

28.06.2017 στην SFC . 

T08.1 - Σχεδιάζονται και 

εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 

για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την 

ικανότητα και παρέχουν: εξατομικευμένες 

υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά 

μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι 

4.

 Εξατομι

κευμένη 

υποστήριξ

31 Δεκ 2016 ΟΑΕΔ – 

Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 

σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 
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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 

απασχόληση. ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν 

εργασία, με έμφαση στα άτομα που 

αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 

κοινωνικού αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· 

η Διευθύνσεων. 28.06.2017 στην SFC . 

T08.1 - Σχεδιάζονται και 

εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 

για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την 

ικανότητα και παρέχουν: εξατομικευμένες 

υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά 

μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι 

ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν 

εργασία, με έμφαση στα άτομα που 

αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 

κοινωνικού αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· 

5.

 Ενίσχυσ

η 

εξατομικευ

μένων 

υπηρεσιών 

και 

ευρύτερο 

φάσμα 

υποστηρικ

τικών 

υπηρεσιών 

προς ΕΚΟ 

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – 

Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση 

Διευθύνσεων. 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 

σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 

28.06.2017 στην SFC . 

T08.1 - Σχεδιάζονται και 

εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 

για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

2 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν τη 

δυνατότητα και παρέχουν: ολοκληρωμένη 

και διαφανής πληροφόρηση σχετικά με τις 

νέες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες 

απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. 

1.  Εθνική 

καταγραφή 

θέσεων/πρ

όσβαση 

αναζητούν

των 

εργασία σε 

ευρωπαϊκέ

ς/εθνικές/π

εριφερειακ

ές βάσεις 

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – 

Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση 

Διευθύνσεων 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 

σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 

28.06.2017 στην SFC. 

T08.1 - Σχεδιάζονται και 

εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 

για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

2 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν τη 

δυνατότητα και παρέχουν: ολοκληρωμένη 

και διαφανής πληροφόρηση σχετικά με τις 

νέες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες 

απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. 

2. Εθνικής 

εμβέλειας 

πληροφορι

ακό 

σύστημα 

συλλογής/

ανάλυσης 

στοιχείων 

εργασίας- 

Συμβολή 

οικείων 

ΟΠΣ 

31 Δεκ 2015 Δ/νση 

Απασχόλησης, 

Μονάδα Ανάλυσης 

και Τεκμηρίωσης 

και Δ/νση 

Πληροφορικής)-

Υπουργείο 

Εργασίας, 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης και 

Πρόνοιας 

ΟΑΕΔ  

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 

σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 

28.06.2017 στην SFC. 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 466   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 

 

T08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς 

εργασίας εκσυγχρονίζονται και 

ενισχύονται σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση, και πριν από τις 

μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων 

της αγοράς εργασίας καταρτίζεται ένα 

σαφές στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής 

και πραγματοποιείται η εκ των 

προτέρων αξιολόγηση που αφορά 

μεταξύ άλλων τη διάσταση της 

ισότητας των φύλων. 

1 - Δράσεις για τη μεταρρύθμιση των 

υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου οι 

υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να 

παρέχουν: εξατομικευμένες υπηρεσίες και 

ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε πρώιμο 

στάδιο, τα οποία είναι ανοικτά σε όλα τα 

άτομα που αναζητούν εργασία, με έμφαση 

στα άτομα που αντιμετωπίζουν τον 

υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού 

αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των 

μελών των περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων· 

1.Μείγμα 

στοχευμέν

ων και 

τεκμηριωμ

ένων 

ΕΠΑ, 

εξατομικευ

μένες 

υπηρεσίες 

31 Δεκ 2016 ΟΑΕΔ – 

Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση 

Διευθύνσεων. 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 

σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 

28.06.2017 στην SFC. 

T08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς 

εργασίας εκσυγχρονίζονται και 

ενισχύονται σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση, και πριν από τις 

μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων 

της αγοράς εργασίας καταρτίζεται ένα 

σαφές στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής 

και πραγματοποιείται η εκ των 

προτέρων αξιολόγηση που αφορά 

μεταξύ άλλων τη διάσταση της 

ισότητας των φύλων. 

1 - Δράσεις για τη μεταρρύθμιση των 

υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου οι 

υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να 

παρέχουν: εξατομικευμένες υπηρεσίες και 

ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε πρώιμο 

στάδιο, τα οποία είναι ανοικτά σε όλα τα 

άτομα που αναζητούν εργασία, με έμφαση 

στα άτομα που αντιμετωπίζουν τον 

υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού 

αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των 

μελών των περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων· 

2.Μέτρα 

έγκαιρης 

παρέμβασ

ης και 

πρόληψης/ 

Παροχή 

υπηρεσιών 

χωρίς 

αποκλεισμ

ούς και 

χωρίς 

κόστος 

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – 

Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση 

Διευθύνσεων 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 

σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 

28.06.2017 στην SFC. 

T08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς 

εργασίας εκσυγχρονίζονται και 

ενισχύονται σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση, και πριν από τις 

μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων 

της αγοράς εργασίας καταρτίζεται ένα 

σαφές στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής 

και πραγματοποιείται η εκ των 

προτέρων αξιολόγηση που αφορά 

μεταξύ άλλων τη διάσταση της 

ισότητας των φύλων. 

1 - Δράσεις για τη μεταρρύθμιση των 

υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου οι 

υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να 

παρέχουν: εξατομικευμένες υπηρεσίες και 

ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε πρώιμο 

στάδιο, τα οποία είναι ανοικτά σε όλα τα 

άτομα που αναζητούν εργασία, με έμφαση 

στα άτομα που αντιμετωπίζουν τον 

υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού 

αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των 

μελών των περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων· 

3.Ατομικό 

Σχέδιο 

Δράσης 

(ΑΣΔ) 

βασιζόμεν

ο σε 

αμοιβαίες 

υποχρεώσε

ις 

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – 

Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση 

Διευθύνσεων. 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 

σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 

28.06.2017 στην SFC. 

T08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς 

εργασίας εκσυγχρονίζονται και 

1 - Δράσεις για τη μεταρρύθμιση των 

υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου οι 

4. 

Εξατομικε

31 Δεκ 2016 ΟΑΕΔ – 

Συναρμοδιότητα 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 467   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 

ενισχύονται σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση, και πριν από τις 

μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων 

της αγοράς εργασίας καταρτίζεται ένα 

σαφές στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής 

και πραγματοποιείται η εκ των 

προτέρων αξιολόγηση που αφορά 

μεταξύ άλλων τη διάσταση της 

ισότητας των φύλων. 

υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να 

παρέχουν: εξατομικευμένες υπηρεσίες και 

ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε πρώιμο 

στάδιο, τα οποία είναι ανοικτά σε όλα τα 

άτομα που αναζητούν εργασία, με έμφαση 

στα άτομα που αντιμετωπίζουν τον 

υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού 

αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των 

μελών των περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων· 

υμένη 

υποστήριξ

η 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση 

Διευθύνσεων. 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 

σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 

28.06.2017 στην SFC. 

T08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς 

εργασίας εκσυγχρονίζονται και 

ενισχύονται σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση, και πριν από τις 

μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων 

της αγοράς εργασίας καταρτίζεται ένα 

σαφές στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής 

και πραγματοποιείται η εκ των 

προτέρων αξιολόγηση που αφορά 

μεταξύ άλλων τη διάσταση της 

ισότητας των φύλων. 

1 - Δράσεις για τη μεταρρύθμιση των 

υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου οι 

υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να 

παρέχουν: εξατομικευμένες υπηρεσίες και 

ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε πρώιμο 

στάδιο, τα οποία είναι ανοικτά σε όλα τα 

άτομα που αναζητούν εργασία, με έμφαση 

στα άτομα που αντιμετωπίζουν τον 

υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού 

αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των 

μελών των περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων· 

5.Ενίσχυσ

η 

εξατομικευ

μένων 

υπηρεσιών 

και 

ευρύτερο 

φάσμα 

υποστηρικ

τικών 

υπηρεσιών 

προς ΕΚΟ 

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – 

Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση 

Διευθύνσεων. 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 

σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 

28.06.2017 στην SFC. 

T08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς 

εργασίας εκσυγχρονίζονται και 

ενισχύονται σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση, και πριν από τις 

μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων 

της αγοράς εργασίας καταρτίζεται ένα 

σαφές στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής 

και πραγματοποιείται η εκ των 

προτέρων αξιολόγηση που αφορά 

μεταξύ άλλων τη διάσταση της 

ισότητας των φύλων. 

2 - Δράσεις για τη μεταρρύθμιση των 

υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου οι 

υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να 

παρέχουν: ολοκληρωμένη και διαφανής 

πληροφόρηση σχετικά με τις νέες θέσεις 

εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης 

λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

1.Εθνική 

καταγραφή 

θέσεων/πρ

όσβαση 

αναζητούν

των 

εργασία σε 

ευρωπαϊκέ

ς/εθνικές/π

εριφερειακ

ές βάσεις 

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – 

Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση 

Διευθύνσεων. 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 

σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 

28.06.2017 στην SFC. 

T08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς 

εργασίας εκσυγχρονίζονται και 

ενισχύονται σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση, και πριν από τις 

μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων 

της αγοράς εργασίας καταρτίζεται ένα 

2 - Δράσεις για τη μεταρρύθμιση των 

υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου οι 

υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να 

παρέχουν: ολοκληρωμένη και διαφανής 

πληροφόρηση σχετικά με τις νέες θέσεις 

εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης 

λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες 

2.Εθνικής 

εμβέλειας 

πληροφορι

ακό 

σύστημα 

συλλογής/ 

ανάλυσης 

31 Δεκ 2015 Δ/νση 

Απασχόλησης, 

Μονάδα Ανάλυσης 

και Τεκμηρίωσης 

και Δ/νση 

Πληροφορικής-

Υπουργείο 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 

σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 

28.06.2017 στην SFC. 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 468   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 

σαφές στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής 

και πραγματοποιείται η εκ των 

προτέρων αξιολόγηση που αφορά 

μεταξύ άλλων τη διάσταση της 

ισότητας των φύλων. 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. στοιχείων 

εργασίας- 

Συμβολή 

οικείων 

ΟΠΣ 

Εργασίας, 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης και 

Πρόνοιας 

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 

εθνικού στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

με στόχο την ενεργητική ένταξη των 

ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 

την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και 

την ενεργητική ένταξη το οποίο: 

1. 

Εκπόνηση 

και 

ολοκλήρω

ση του 

Εθνικού 

Στρατηγικ

ού 

Πλαισίου 

Πολιτικής 

για τη 

μείωση της 

φτώχειας 

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 

Κοινωνικής 

Προστασίας  -

ΥΠΑΚΠ 

Ναι Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 

Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 

22.01.2015.  

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 

υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014. 

 

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 

εθνικού στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

με στόχο την ενεργητική ένταξη των 

ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 

την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και 

την ενεργητική ένταξη το οποίο: 

2. 

Εξειδίκευσ

η 

Περιφερει

ακών 

Στρατηγικ

ών 

Σχεδίων 

Κοινωνική

ς Ένταξης 

 Διεύθυνση 

Κοινωνικής 

Προστασίας -

ΥΠΑΚΠ- 

Οικίες Περιφέρειες 

 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 

Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 

22.01.2015. 

Έχουν ολοκληρωθεί και αναρτηθεί στην SFC και 

οι 13 Περιφερειακές Στρατηγικές για την 

Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ). 

 

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 

εθνικού στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

με στόχο την ενεργητική ένταξη των 

ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 

την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και 

την ενεργητική ένταξη το οποίο: 

3.Συνεργα

σία με 

ΕΛΣΤΑΤ/

ΕΥΣΕΚΤ/

ΕΥΣΣΑΑ

Π για 

διαμόρφω

ση 

επαρκούς 

βάσης 

στοιχείων 

& 

ανάπτυξης 

δεικτών 

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 

Κοινωνικής 

Προστασίας  -

ΥΠΑΚΠ 

Ναι Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 

Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 

22.01.2015.   

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 

υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014. 

 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 469   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 

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 

εθνικού στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

με στόχο την ενεργητική ένταξη των 

ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 

την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και 

την ενεργητική ένταξη το οποίο: 

4. 

Διασύνδεσ

η 

διαθέσιμω

ν οικείων 

πληροφορι

ακών 

συστημάτ

ων και 

βάσεων 

δεδομένων 

31 Δεκ 2014 Οικείες 

Περιφέρειες - 

Διεύθυνση 

Κοινωνικής 

Προστασίας  -

ΥΠΑΚΠ - 

ΕΥΣΕΚΤ 

Ναι Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 

Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 

22.01.2015.   

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 

υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014. 

 

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 

εθνικού στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

με στόχο την ενεργητική ένταξη των 

ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 

την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που 

εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη 

μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα 

στη φροντίδα της κοινότητας· 

1. 

Εκπόνηση 

και 

ολοκλήρω

ση του 

Εθνικού 

Στρατηγικ

ού 

Πλαισίου 

Πολιτικής 

για τη 

μείωση της 

φτώχειας 

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 

Κοινωνικής 

Προστασίας  -

ΥΠΑΚΠ 

Ναι Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 

Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 

22.01.2015.   

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 

υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014. 

 

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 

εθνικού στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

με στόχο την ενεργητική ένταξη των 

ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 

την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που 

εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη 

μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα 

στη φροντίδα της κοινότητας· 

2. 

Εξειδίκευσ

η 

Περιφερει

ακών 

Στρατηγικ

ών 

Σχεδίων 

Κοινωνική

ς Ένταξης 

 Διεύθυνση 

Κοινωνικής 

Προστασίας -

ΥΠΑΚΠ- 

Οικίες Περιφέρειες 

 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 

Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 

22.01.2015. 

Έχουν ολοκληρωθεί και αναρτηθεί στην SFC και 

οι 13 Περιφερειακές Στρατηγικές για την 

Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ). 

 

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 

εθνικού στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

με στόχο την ενεργητική ένταξη των 

ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 

την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που 

εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη 

μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα 

στη φροντίδα της κοινότητας· 

3. 

Συνεργασί

α με 

ΕΛΣΤΑΤ/

ΕΥΣΕΚΤ/

ΕΥΣΣΑΑ

Π για 

διαμόρφω

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 

Κοινωνικής 

Προστασίας  -

ΥΠΑΚΠ 

Ναι Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

263931 - 22.01.2015.   

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 

υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014. 

 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 470   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 

ση 

επαρκούς 

βάσης 

στοιχείων 

& 

ανάπτυξης 

δεικτών 

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 

εθνικού στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

με στόχο την ενεργητική ένταξη των 

ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 

την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που 

εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη 

μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα 

στη φροντίδα της κοινότητας· 

4. 

Διασύνδεσ

η 

διαθέσιμω

ν οικείων 

πληροφορι

ακών 

συστημάτ

ων και 

βάσεων 

δεδομένων 

31 Δεκ 2014 Οικείες 

Περιφέρειες - 

Διεύθυνση 

Κοινωνικής 

Προστασίας  -

ΥΠΑΚΠ - 

ΕΥΣΕΚΤ 

Ναι Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 

Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 

22.01.2015.   

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 

υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014. 

 

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 

εθνικού στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

με στόχο την ενεργητική ένταξη των 

ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 

την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε 

δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 

εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να 

λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των 

σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση 

και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων. 

1. 

Εκπόνηση 

και 

ολοκλήρω

ση του 

Εθνικού 

Στρατηγικ

ού 

Πλαισίου 

Πολιτικής 

για τη 

μείωση της 

φτώχειας 

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 

Κοινωνικής 

Προστασίας  -

ΥΠΑΚΠ 

Ναι Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 

Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 

22.01.2015.   

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 

υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014. 

 

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 

εθνικού στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

με στόχο την ενεργητική ένταξη των 

ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 

την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε 

δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 

εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να 

λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των 

σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση 

και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων. 

2. 

Εξειδίκευσ

η 

Περιφερει

ακών 

Στρατηγικ

ών 

Σχεδίων 

Κοινωνική

ς Ένταξης 

 Διεύθυνση 

Κοινωνικής 

Προστασίας -

ΥΠΑΚΠ- 

Οικίες Περιφέρειες 

 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 

Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 

22.01.2015. 

Έχουν ολοκληρωθεί και αναρτηθεί στην SFC και 

οι 13 Περιφερειακές Στρατηγικές για την 

Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ). 

 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 471   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 

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 

εθνικού στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

με στόχο την ενεργητική ένταξη των 

ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 

την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε 

δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 

εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να 

λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των 

σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση 

και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων. 

3. 

Συνεργασί

α με 

ΕΛΣΤΑΤ/

ΕΥΣΕΚΤ/

ΕΥΣΣΑΑ

Π για 

διαμόρφω

ση 

επαρκούς 

βάσης 

στοιχείων 

& 

ανάπτυξης 

δεικτών 

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 

Κοινωνικής 

Προστασίας  -

ΥΠΑΚΠ 

Ναι Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 

Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 

22.01.2015.   

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 

υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014. 

 

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 

εθνικού στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

με στόχο την ενεργητική ένταξη των 

ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 

την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε 

δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 

εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να 

λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των 

σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση 

και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων. 

4. 

Διασύνδεσ

η 

διαθέσιμω

ν οικείων 

πληροφορι

ακών 

συστημάτ

ων και 

βάσεων 

δεδομένων 

31 Δεκ 2014 Οικείες 

Περιφέρειες - 

Διεύθυνση 

Κοινωνικής 

Προστασίας  -

ΥΠΑΚΠ - 

ΕΥΣΕΚΤ 

Ναι Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας:Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

263931 - 22.01.2015.   

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 

υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014. 

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου το οποίο: 

4.Υιοθέτη

ση 

πολιτικών 

ad hoc για 

την 

αντιμετώπι

ση της 

μαθητικής 

διαρροής 

30 Ιουν 

2015 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου το οποίο: 

5.Ολοκλήρ

ωση 

εθνικής 

στρατηγικ

ής για τη 

μαθητική 

διαρροή/ 

30 Ιουν 

2015 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας:  Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 472   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 

πρόωρη 

εγκατάλει

ψη του 

σχολείου 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου το οποίο: 

1.Έκδοση 

ΥΑ για 

την 

καταγραφή 

απουσιών 

& προόδου 

μαθητών/Ε

νέργειες 

καταγραφή

ς ΜΔ σε 

ΣΕΚ & 

ΙΕΚ 

30 Νοε 2014 ΥΠΑΙΘ/ 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016  

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου το οποίο: 

2. 

Παρακολο

ύθηση 

απουσιών 

ώστε να 

εντοπιστού

ν οι 

«επίφοβοι 

προς 

διαρροή» 

και να 

ληφθούν 

ad hoc 

μέτρα 

30 Μαρ 

2015 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου το οποίο: 

3.Ολοκλήρ

ωση & 

εφαρμογή 

του 

συστήματο

ς για την 

καταγραφή 

της 

μαθητικής 

διαρροής 

στις ΣΕΚ 

& στα ΙΕΚ 

30 Μαρ 

2015 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 473   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 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

4 - βασίζεται σε στοιχεία· 1. Έκδοση 

ΥΑ για 

την 

καταγραφή 

απουσιών 

& προόδου 

μαθητών 

& 

Ενέργειες 

καταγραφή

ς ΜΔ σε 

ΣΕΚ & 

ΙΕΚ 

30 Νοε 2014 ΥΠΑΙΘ/ 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

4 - βασίζεται σε στοιχεία· 2.Παρακολ

ούθηση 

απουσιών 

ώστε να 

εντοπιστού

ν οι 

«επίφοβοι 

προς 

διαρροή» 

και να 

ληφθούν 

ad hoc 

μέτρα 

30 Μαρ 

2015 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

4 - βασίζεται σε στοιχεία· 3. 

Ολοκλήρω

ση & 

εφαρμογή 

του 

συστήματο

ς για την 

καταγραφή 

της 

μαθητικής 

διαρροής 

σε ΣΕΚ & 

ΙΕΚ 

30 Μαρ 

2015 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

4 - βασίζεται σε στοιχεία· 4.Υιοθέτη

ση 

πολιτικών 

30 Ιουν 

2015 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 474   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 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

ad hoc για 

την 

αντιμετώπι

ση της 

μαθητικής 

διαρροής 

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

4 - βασίζεται σε στοιχεία· 5. 

Ολοκλήρω

ση εθνικής 

στρατηγικ

ής για τη 

μαθητική 

διαρροή/ 

πρόωρη 

εγκατάλει

ψη του 

σχολείου 

30 Ιουν 

2015 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 

εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 

προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 

ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των 

οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες 

κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα 

πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης· 

4.Υιοθέτη

ση 

πολιτικών 

ad hoc για 

την 

αντιμετώπι

ση της 

μαθητικής 

διαρροής 

30 Ιουν 

2015 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 

εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 

προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 

ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των 

οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες 

κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα 

πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης· 

1.Έκδοση 

ΥΑ για 

την 

καταγραφή 

απουσιών 

& προόδου 

μαθητών/ 

Ενέργειες 

καταγραφή

ς της ΜΔ 

σε ΣΕΚ & 

ΙΕΚ 

30 Νοε 2014 ΥΠΑΙΘ/ 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 

εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 

προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 

ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 

2.Παρακολ

ούθηση 

απουσιών 

ώστε να 

30 Μαρ 

2015 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 475   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 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των 

οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες 

κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα 

πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης· 

εντοπιστού

ν οι 

«επίφοβοι 

προς 

διαρροή» 

και να 

ληφθούν 

ad hoc 

μέτρα 

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 

εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 

προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 

ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των 

οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες 

κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα 

πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης· 

3. 

Ολοκλήρω

ση & 

εφαρμογή 

του 

συστήματο

ς για την 

καταγραφή 

της 

μαθητικής 

διαρροής 

στις ΣΕΚ 

& στα ΙΕΚ 

30 Μαρ 

2015 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 

εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 

προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 

ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των 

οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες 

κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα 

πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης· 

5.Ολοκλήρ

ωση 

εθνικής 

στρατηγικ

ής για τη 

μαθητική 

διαρροή/ 

πρόωρη 

εγκατάλει

ψη του 

σχολείου 

30 Ιουν 

2015 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 

πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

φορέων. 

3.Ολοκλήρ

ωση & 

εφαρμογή 

του 

συστήματο

ς για την 

καταγραφή 

της 

μαθητικής 

διαρροής 

30 Μαρ 

2015 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 476   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 

στις ΣΕΚ 

& στα ΙΕΚ 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 

πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

φορέων. 

4.Υιοθέτη

ση 

πολιτικών 

ad hoc για 

την 

αντιμετώπι

ση της 

μαθητικής 

διαρροής 

30 Ιουν 

2015 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 

πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

φορέων. 

5.Ολοκλήρ

ωση 

εθνικής 

στρατηγικ

ής για τη 

μαθητική 

διαρροή/ 

πρόωρη 

εγκατάλει

ψη του 

σχολείου 

30 Ιουν 

2015 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 

πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

φορέων. 

1. Έκδοση 

ΥΑ για 

την 

καταγραφή 

απουσιών 

& προόδου 

των 

μαθητών/ 

Ενέργειες 

καταγραφή

ς ΜΔ σε 

ΣΕΚ & 

ΙΕΚ 

30 Νοε 2014 ΥΠΑΙΘ/ 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 

πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

φορέων. 

2.Παρακολ

ούθηση 

απουσιών 

ώστε να 

εντοπιστού

ν οι 

«επίφοβοι 

30 Μαρ 

2015 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  

αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 

1830026 - 18.04.2016 

 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 477   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 

προς 

διαρροή» 

και να 

ληφθούν 

ad hoc 

μέτρα 

T10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η 

ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού 

στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 

την αύξηση της επιτυχίας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, της 

ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο 

του άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό 

στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση που περιλαμβάνει 

τα εξής στοιχεία: 

Κατάθεση 

των 

Ιδρυματικ

ών 

Εκθέσεων 

των ΑΕΙ οι 

οποίες θα 

έχουν 

υποκεφάλα

ιο 

στρατηγικ

ού 

σχεδιασμο

ύ 

31 Δεκ 2014 Αρχή Διασφάλισης 

και Πιστοποίησης 

της Ποιότητας 

στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση 

(ΑΔΙΠ) 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 

Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561471 - 

18.07.2016  

 

T10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η 

ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού 

στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 

την αύξηση της επιτυχίας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, της 

ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο 

του άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό 

στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση που περιλαμβάνει 

τα εξής στοιχεία: 

Σύνθεση 

της 

στρατηγικ

ής 

30 Ιουν 

2015 

ΑΔΙΠ και ΥΠΑΙΘ Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 

Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561471 - 

18.07.2016 

 

T10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή 

περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής για την αύξηση της 

ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας των 

συστημάτων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), 

στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό 

στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 

αύξηση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (ΕΕΚ), στο πλαίσιο του άρθρου 

165 ΣΛΕΕ, που περιλαμβάνει μέτρα: 

1.Εξειδίκε

υση/ 

οριστικοπο

ίηση των 

οροσήμων 

του 

σχεδίου 

εφαρμογής 

της 

μαθητείας 

31 Μαρ 

2015 

Υπουργείο 

Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ( 

ΙΕΠ, ΓΓΒΜ) και 

Υπουργείο 

Εργασίας, 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης και 

Πρόνοιας 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 

Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561631 - 

18.07.2016  

 

T10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή 

περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής για την αύξηση της 

ποιότητας και της 

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό 

στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 

αύξηση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

2.Διαμόρφ

ωση 

Εθνικού 

Στρατηγικ

31 Δεκ 2015 Υπουργείο 

Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ( 

ΙΕΠ, ΓΓΒΜ) και 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 

Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561631 - 

18.07.2016 
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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 

αποτελεσματικότητας των 

συστημάτων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), 

στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (ΕΕΚ), στο πλαίσιο του άρθρου 

165 ΣΛΕΕ, που περιλαμβάνει μέτρα: 

ού 

Πλαισίου 

για την 

Επαγγελμα

τική 

Εκπαίδευσ

η και 

Κατάρτιση 

Υπουργείο 

Εργασίας, 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης και 

Πρόνοιας 
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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 
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που 

λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους. 
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Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού 

προγράμματος 
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10.2. Κοινά σχέδια δράσης 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης 

 

Δεν έχει εφαρμογή στο ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ. 
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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 

 

Δεν έχει εφαρμογή στο ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ. 
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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 1 - ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

 

Ο ΑΠ1 περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση των 

συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς 

εργασίας και της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, καθώς επίσης και για τη 

βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και τριτοβάθμιων 

συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων 

της κοινωνίας των πολιτών. 

 Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 30,3 εκατ. €. 

 Έχει εξειδικευτεί το 84% του ΑΠ. 

 Έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 23,6 εκατ. € και 

αντιστοιχεί στο 78% του π/υ του ΑΠ. 

 Έχουν ενταχθεί 11 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 18,5 εκατ. € και 

αντιστοιχεί στο 61% του π/υ του ΑΠ. 

 Οι Νομικές Δεσμεύσεις και οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ είναι 

μηδενικές. 

Με βάση τα στοιχεία επίτευξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 

πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 1, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο 

Κεφάλαιο 3,  παρουσιάζονται στη συνέχεια τα βασικά αποτελέσματα και επιτεύγματα 

ανά Ειδικό Στόχο (ΕΣ). 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.7.1, υλοποιούνται οι εξής πράξεις: 

1) Πληροφοριακό Σύστημα Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς 

Εργασίας  (Π.Σ. ΔΑΑΕ - LMDS IT System) – Α’ Φάση 

H πράξη στοχεύει στην ανάπτυξη Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς 

Εργασίας που θα υποστηρίζεται από Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ. ΔΑΑΕ - LMDS IT 

System). Ειδικότερα, το Σύστημα Διάγνωσης θα συγκεντρώνει τις εισροές και τις 

εκροές του σε μια κεντρική βάση δεδομένων, με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργικής 

σταθερότητας και συνέχειας της ΔΑΑΕ και τη διάχυση της πληροφόρησης κατ' αρχήν 

στο ειδικό και σταδιακά στο γενικό κοινό. Στο ΠΣ ΔΑΑΕ θα συγκεντρώνονται 

ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα που αξιοποιούνται για τον υπολογισμό συμπερασμάτων, 

βιβλιογραφικές αναφορές καθώς και τα αποτελέσματα-παραδοτέα του Συστήματος. 

Παράλληλα θα δημιουργηθεί πλατφόρμα μέσω της οποίας θα συλλέγεται πληροφόρηση 
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από άτομα και επιχειρήσεις για τις αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας. Η πράξη έχει 

ενεργοποιηθεί από 1/4/2016. 

2) Επέκταση των Παραγωγικών Λειτουργιών του Μηχανισμού Διάγνωσης των 

Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΔΑΑΕ) 

Η πράξη αφορά στην επέκταση αλλά και στην εμβάθυνση των παραγωγικών 

λειτουργιών του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΔΑΑΕ). 

Το ΕΙΕΑΔ υλοποιεί την αρχική ανάπτυξη της προβλεπόμενης βάσης δεδομένων (Π.Σ. 

ΔΑΑΕ). Με την παρούσα πράξη καλύπτεται η επέκταση των παραγωγικών λειτουργιών 

του Μηχανισμού ΔΑΑΕ. Η πράξη ενεργοποιήθηκε εντός του 2016. 

3) Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ - Γ' Φάση. 

Η πράξη αποτελεί την τρίτη και τελευταία φάση του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης για 

την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ. Στόχος είναι να εξελιχθεί ο ΟΑΕΔ σε έναν οργανισμό 

που, παρά τους περιορισμένους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, θα μπορεί να 

ανταποκρίνεται επιτυχώς στις σύγχρονες προκλήσεις. Η πράξη έχει ενεργοποιηθεί από 

1/1/2016. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.7.2, υλοποιούνται οι εξής πράξεις: 

1) Θεσμική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Εταίρου ΣΕΒ 

O ΣΕΒ με την παρούσα πράξη στοχεύει στην: 1) Συστηματική παρακολούθηση των 

μεταβολών του παραγωγικού συστήματος της χώρας και των επιπτώσεών τους στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας, 2) Εκπόνηση σχεδίων 

ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού για την προσαρμογή στις οικονομικές και 

τεχνολογικές μεταβολές των επιχειρήσεων της ελληνικής βιομηχανίας, 3) Ενίσχυση των 

πολιτικών απασχόλησης και των ροών νεοεισερχομένων στην ελληνική βιομηχανία, 4) 

Υποστήριξη στην παραγωγή πολιτικών και την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου. 

Συγκεκριμένα, η Πράξη έχει σκοπό  να συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες 

λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και συμβάλλουν στην οικονομική 

ανάπτυξη, καθώς και να προωθεί και να συντονίζει τη συνεργασία των επιχειρήσεων με 

φορείς που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, με την 

ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και την Πολιτεία. Η πράξη έχει ενεργοποιηθεί 

από 1/6/2016. 

2) Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του 

ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ 

Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών ενίσχυσης των 

δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης των εργαζομένων που εκπροσωπούνται στη 

ΓΣΕΕ, με σκοπό την συμβολή στην ατομική και συλλογική τους ενδυνάμωση και στην 

ενίσχυση των όρων διατήρησης και προοπτικής της απασχόλησής τους. Η πράξη έχει 

ενεργοποιηθεί από 1/9/2016.  

3) Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων 

Η πράξη περιλαμβάνει τη μετεξέλιξη των συστημάτων της εξ` αποστάσεως και δια 

ζώσης Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής με ομάδα στόχο τους εργαζόμενους, τους 

άνεργους και τους οικονομικούς μετανάστες. 
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• Για τους εργαζόμενους και τους οικονομικούς μετανάστες, η παρέμβαση των δύο 

συστημάτων επικεντρώνεται σε 3 πεδία: 1.Εργασιακές Σχέσεις, 2. Ασφαλιστικά 

δικαιώματα/ συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις, 3. Υποστήριξη της απασχόλησης. 

• Για τους ανέργους, η πληροφόρηση περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές: 1. 

Εκπαίδευση και εκπαιδευτικός προσανατολισμός, 2. Προσφερόμενες θέσεις εργασίας, 

3. Προγράμματα δια βίου μάθησης. Η δε συμβουλευτική υποστήριξη εστιάζει: 1. Στο 

σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, 2. Στην ανάπτυξη επαγγελματικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων, 3. Στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, 

ένταξης και παραμονής στην αγορά εργασίας κ.α. 

Η πράξη έχει ενεργοποιηθεί από 1/10/2016. 

4) Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική 

παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας 

Η πράξη στοχεύει στη θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της 

Ε.Σ.Ε.Ε., μέσα από την υλοποίηση των ακόλουθων κατηγοριών δράσεων / πακέτων 

εργασίας: 1) Μηχανισμός στήριξης του ΙΝΕΜΥ για τη διαμόρφωση προτάσεων 

πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, 2) Ενδυνάμωση του 

ΙΝΕΜΥ για την τεκμηρίωση προτάσεων για την προώθηση της απασχόλησης, 3) 

Ενίσχυση της συμμετοχής και εκπροσώπησης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς Κοινωνικού 

Διαλόγου, 4) Αναβάθμιση και διαρκής επικαιροποίηση «Γεωβάσης», 5) Μηχανισμός 

ανατροφοδότησης από τις Ομοσπονδίες & τους Εμπορικούς Συλλόγους για τη στήριξη 

των ΜΜΕ και της απασχόλησης σε εθνικό & τοπικό επίπεδο, 6) Ενέργειες Συντονισμού 

& Διαχείρισης του έργου. Η πράξη έχει ενεργοποιηθεί από 1/3/2016. 

5) Ενίσχυση της θεσμικής & επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ 

Η πράξη του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) 

αποσκοπεί στην υποστήριξη και αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του ΣΕΤΕ ως 

κοινωνικού εταίρου, μέσα από την υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση 

της επιχειρησιακής του ικανότητας και διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τεκμηρίωση 

των θέσεων και προτάσεων του ΣΕΤΕ σε κρίσιμους για τον τουριστικό κλάδο τομείς 

πολιτικής. Η πράξη έχει ενεργοποιηθεί από 1/4/2016. 

6) Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικών 

και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ 

Η ενδυνάμωση και εμβάθυνση των εποπτευόμενων από τη ΓΣΕΕ φορέων και 

υπηρεσιών που προσφέρουν επιστημονική τεκμηρίωση στις προτάσεις και διεκδικήσεις 

του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος θα αποτελούσε καίρια συμβολή στην 

ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΕ. Η προτεινόμενη 

διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και 

Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ απαντά στην 

συγκεκριμένη ανάγκη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την περαιτέρω αναβάθμιση του ΙΝΕ 

ως ερευνητικού κέντρου και βασικής δομής επιστημονικής τεκμηρίωσης των θέσεων 

της ΓΣΕΕ. Η πράξη έχει ενεργοποιηθεί από 1/6/2016. 

7) Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως ο κατεξοχήν αρμόδιος επιστημονικός φορέας των ΜΜΕ καλείται 

να καλύψει την ανάγκη για εξειδικευμένη πληροφόρηση στο επίπεδο της συστηματικής 

παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων αναπτύσσοντας 
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μια «Δράση παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων στα 

πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης» στοχεύοντας στην 

παρακολούθηση και τη συστηματική παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο σε θέματα 

ειδικού ενδιαφέροντος γύρω από τις κοινωνικές πολιτικές, τις πολιτικές απασχόλησης, 

την επαγγελματική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση. Τα παραγόμενα αποτελέσματα 

συμβάλλουν στην παροχή επιστημονικής, συμβουλευτικής υποστήριξης και 

τεκμηρίωσης προς τη ΓΣΕΒΕΕ και απευθύνονται τόσο σε εξειδικευμένους αναγνώστες 

όσο και στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση και ο 

μετασχηματισμός των δομών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πανελλαδικά, σε δομές πληροφόρησης, 

γνώσης και υποστήριξης στα πεδία (α) ενημέρωσης, καθοδήγησης και ενδυνάμωσης 

μικρών επιχειρήσεων (εργοδοτών, αυτοαπασχολουμένων, εργαζομένων και ανέργων 

που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά), (β) διάγνωσης εκπαιδευτικών 

αναγκών, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ποιοτικών προδιαγραφών επαγγελματικής 

κατάρτισης & (γ) ενδυνάμωσης των τοπικών συνδικαλιστικών φορέων μελών της 

ΓΣΕΒΕΕ. 

8) Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας 

Στο πλαίσιο της πράξης θα δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας το 

οποίο έχει ως σκοπό την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών 

αναπηρίας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης και την ενίσχυση της θεσμικής 

ικανότητας της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως πυρήνα παραγωγής πολιτικών για την αναπηρία. 

Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας θα αποτελέσει έναν χώρο έρευνας και δράσης 

και θα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα φορέων: Πολίτες με αναπηρία, Δημόσια 

Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά 

Ινστιτούτα, Κοινωνικοί Εταίροι, Κοινωνία των Πολιτών, Αναπηρικές Οργανώσεις. Η 

πράξη έχει ενεργοποιηθεί από 1/6/2016. 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 10 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

 

Ο ΑΠ 10 περιλαμβάνει τις δράσεις που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη της ΔΑ, 

καθώς και των φορέων διαχείρισης και των δικαιούχων του ΕΠ στην προετοιμασία, 

διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση, έλεγχο, αξιολόγηση, ενημέρωση και 

επικοινωνία των παρεμβάσεων του ΕΠ. 

 Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 42 εκατ. €. 

 Έχει εξειδικευτεί το 29% του ΑΠ. 

 Έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 11,3 εκατ. € και 

αντιστοιχεί στο 27% του π/υ του ΑΠ. 

 Έχουν ενταχθεί 21 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 5,5 εκατ. € και 

αντιστοιχεί στο 13% του π/υ του ΑΠ. 

 Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 1,4 εκατ. € και 

αντιστοιχούν στο 3% του π/υ του ΑΠ. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 0,04  εκατ. € και το 

ποσοστό απορρόφησης στο 0,09%. 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 
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επιθεώρηση», υλοποιούνται οι εξής πράξεις: 

 Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ-Τομέας Παιδείας 

Το κύριο έργο της πράξης περιλαμβάνει δράσεις όπως υποστήριξη της διοικητικής και 

λειτουργικής ικανότητας της ΕΔ και βελτίωση των εργαλείων διαχείρισής των έργων, 

ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών της και υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης, 

προβολής και δημοσιότητας των έργων. 

 Τεχνική Υποστήριξη ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Η πράξη έχει ως φυσικό αντικείμενο την υποστήριξη ΕΥΔ προκειμένου να σχεδιάζει, 

εφαρμόζει και υλοποιεί τα έργα του ΕΠ. Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες όπως 

προμήθειες εξοπλισμού και λογισμικού, παροχή υπηρεσιών όπως ανάπτυξη, 

εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και 

λειτουργικά έξοδα όπως οργάνωση εκδηλώσεων, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. 

 Υποστήριξη ΓΓΕΤ για τις ενέργειες ελέγχου και ολοκλήρωσης πράξεων ΕΣΠΑ 

2007-2013 

Το έργο περιλαμβάνει υποστηρικτικές ενέργειες για την επαλήθευση-πιστοποίηση των 

ενταγμένων πράξεων και την ολοκλήρωση αυτών στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ και 

ΕΠΕΔΒΜ, καθώς και ενέργειες δημοσιότητας–ενημέρωσης. Η πράξη υλοποιείται με 

ίδια μέσα και έως το τέλος του 2016 είχε καλυφθεί μέρος των ενεργειών σε ποσοστό 

27%. 

 Διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ  

Το ΕΙΕΑΔ ως ΕΦΔ του έργου «Διαρθρωτική προσαρμογή»  μέσω της παρούσας 

πράξης είχε ως αρχικό στόχο τη διενέργεια 350 περίπου ελέγχων για τα έτη 2014 και 

2015 εντός του έτους 2016. Έως τις 31/12/2016 είχαν πραγματοποιηθεί 300 έλεγχοι 

επιτόπιων επαληθεύσεων. Λόγω μεγάλης γεωγραφικής διασποράς των έργων, 

επεκτάθηκε η χρονική διάρκεια του έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31/05/17 με 

συνολικά 420 ελέγχους. 

 Υποστήριξη  επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας για ολοκλήρωση 

πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013 

Το έργο αφορά σε έξοδα μετακινήσεων επιτόπιων επαληθεύσεων του προσωπικού και 

σε υποστήριξη από εξωτερικό σύμβουλο για την υλοποίηση ενεργειών με σκοπό την 

επιτάχυνση ολοκλήρωσης και το κλείσιμο των έργων ΕΚΤ. Το 2016 υλοποιήθηκε 

μέρος των επιτόπιων επαληθεύσεων που οδήγησαν στην ολοκλήρωση 110 από τις 374 

πράξεις. Λόγω του ότι σημαντικός αριθμός στελεχών, οι οποίοι εμπλέκονταν στο 

κλείσιμο των πράξεων, αποχώρησαν κατά το β΄ εξάμηνο 2016, κρίθηκε απαραίτητη η 

επέκταση της πράξης έως τις 30/12/17. 

 Τεχνική βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη λειτουργική, διοικητική και τεχνική 

υποστήριξη του ΙΕΠ για την ολοκλήρωση των Πράξεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και την ανάληψη υλοποίησης νέων πράξεων στο πλαίσιο 

του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ. Στόχος της είναι η ενίσχυση των υποδομών του Φορέα και η 

πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων. Εντός του 2016 ολοκληρώθηκε η δράση «Υπηρεσίες 

Τεχνικού Συμβούλου για την ολοκλήρωση των Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013» καθώς 
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και η αναβάθμιση των υποδομών. 

 Λειτουργικές δαπάνες της ΕΥΕ ΕΚΤ 

Η πράξη αποσκοπεί στην υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας της 

ΕΥΕ-ΕΚΤ, στην πραγματοποίηση μετακινήσεων των στελεχών της με σκοπό τη 

διενέργεια ελέγχων, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών της μέσω 

προγραμμάτων εκπαίδευσης/ενημέρωσης και στην προβολή των δράσεών της στο 

πλαίσιο ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας. Κατά το 2016 ενεργοποιήθηκε 

μέρος των παραπάνω ενεργειών. 

 Τεχνική υποστήριξη ΕΥΚΕΚΟ για κλείσιμο 2007-2013 

Εντός του 2016 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 

α) παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου τεχνικής βοήθειας για την ολοκλήρωση 

πράξεων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. 

β) παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών από ορκωτούς λογιστές. 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Αξιολόγηση και μελέτες», υλοποιούνται οι 

εξής πράξεις: 

 Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) 

Η πράξη αφορούσε στην εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης των παρεμβάσεων της ΠΑΝ 

βάσει κανονιστικής απαίτησης. Η μελέτη ανατέθηκε σε ανάδοχο το 2015 και 

ολοκληρώθηκε το 2016. 

 Εκπόνηση Μελετών-Εμπειρογνωμοσυνών-Ερευνών & Παροχή Υπηρεσιών 

Συμβούλων 

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στην ΕΥΔ ΕΠ 

ΑΝΑΔΕΔΒΜ, από μελετητές, τεχνικούς συμβούλους, εμπειρογνώμονες κλπ, 

προκειμένου να υποστηρίξουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την 

αναθεώρηση και το κλείσιμο του Ε.Π.  Μέρος του φυσικού αντικειμένου υλοποιήθηκε 

έως τις 31/12/16. 

 Εξειδικευμένη Υποστήριξη & Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων προς την 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ-Τομέα Παιδείας 

Η πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, καθώς και την 

εκπόνηση μελετών-εμπειρογνωμοσυνών και περιλαμβάνει 8 επιμέρους δράσεις, εκ των 

οποίων 3 υλοποιήθηκαν έως τις 31/12/2016. 

 Τεχνική Υποστήριξη ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

Η πράξη αφορά στην έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση πράξεων στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενέργεια η οποία υλοποιήθηκε εντός του 2016 και στη 

διαδικασία ωρίμανσης και ένταξης των πράξεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 εντός του 2017. Εξαιτίας της χρονοβόρας διαγωνιστικής διαδικασίας 

επιλογής αναδόχου, η λήξη του έργου μετατέθηκε χρονικά. 
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 Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη ΕΥΕ ΕΚΤ 

Μέσα στο 2016 υλοποιήθηκαν οι δράσεις «Τεχνικός Σύμβουλος παροχής υποστήριξης 

για το κλείσιμο των Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013» και «Σύμβουλος παροχής 

εξειδικευμένων οικονομοτεχνικών υπηρεσιών από Ορκωτούς Λογιστές» των πράξεων 

που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013. 

 Υποστήριξη επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας για ολοκλήρωση 

πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013 

Ως περιγραφή στο Πεδίο Παρέμβασης «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 

επιθεώρηση». 

 Μελέτη  για την αναβάθμιση του συστήματος της Δημόσιας Ναυτικής 

Εκπαίδευσης 

Σκοπός της μελέτης είναι ο επαναπροσδιορισμός του συστήματος παρακολούθησης και 

καταγραφής των ανέργων ναυτικών καθώς και των νέων ηλικιακά/νεοεισερχόμενων 

στην αγορά εργασίας. Το έργο θα υλοποιηθεί εντός του 2017. 

 Τεχνική βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Ως περιγραφή στο Πεδίο Παρέμβασης «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 

επιθεώρηση». 

 Τεχνική υποστήριξη ΕΥΕΚΕΚΟ για κλείσιμο 2007-2013 

Ως περιγραφή στο Πεδίο Παρέμβασης «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 

επιθεώρηση». 

 Σύμβουλος Υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα 

Παιδείας 

Η πράξη έχει ως φυσικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για 

την υποστήριξη της ΕΔ προκειμένου να ανταπεξέλθει στο έργο της κατά τη διάρκεια 

της 5ης ΠΠ. Στόχος είναι η ανταπόκριση της ΕΔ στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της με 

βάση το άρθρο 17 του Ν. 4314/2014. 

 Εστιασμένη μελέτη επισκόπησης της ανάπτυξης και εφαρμογής της 

εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα  

Η μελέτη βασίζεται στην αντίστοιχη έκθεση αναθεώρησης που πραγματοποίησε ο 

ΟΟΣΑ το 2011, η οποία επικαιροποιήθηκε για να στηρίξει τη χώρα στις προσπάθειές 

της να διασφαλίσει τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Η επισκόπηση επανεξετάζει τις εξελίξεις 

και παρέχει ορθή ανάλυση, συμβουλές και επιλογές πολιτικής με στόχο 

βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για 

την επισκόπηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα συστήθηκε από την 

Ελληνική Κυβέρνηση και η μελέτη εκπονήθηκε μεταξύ 15/11 και 15/12/16. 

 Παροχή μελέτης σε θέματα αναδιοργάνωσης του Γραφείου Εύρεσης 

Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) 

Σκοπός της μελέτης είναι ο επαναπροσδιορισμός του συστήματος παρακολούθησης και 
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καταγραφής (προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο ανέργων ναυτικών, κάρτα ανεργίας, 

προϋποθέσεις διαγραφής κ.ά.) των ανέργων ναυτικών καθώς και των νέων 

ηλικιακά/νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας. Το έργο θα υλοποιηθεί εντός του 

2017. 

 Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΙΚΥ 

Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάλληλη ενίσχυση των συστημάτων και των 

διαδικασιών διαχείρισης έργων του ΙΚΥ, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση 

πράξεων. Οι αξιολογήσεις που προβλέπονται για την υλοποίηση της πράξης θα 

πραγματοποιηθούν από Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές. Δεδομένου ότι η πράξη 

εντάχθηκε το Δεκέμβριο του 2016, δεν σημειώθηκε κάποια ενέργεια εντός του 2016. 

 Τεχνική Βοήθεια ΤΕΙ Αθήνας 

Το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ολοκλήρωση των 

πράξεων 2007-2013, με στόχο την τεχνική υποστήριξη του ΕΛΚΕ για την άμεση 

υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του 

συνόλου των Πράξεων προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες και χρονικά 

περιορισμένες απαιτήσεις.  Μέρος των ενεργειών υλοποιήθηκαν άμεσα με την ένταξη 

της πράξης τον 11/2016 και ολοκληρώθηκαν με τη λήξη της πράξης στις 31/03/17. 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Πληροφόρηση και επικοινωνία», 

υλοποιούνται οι εξής πράξεις: 

 Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελούν οι ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για 

τις ανάγκες του ΕΠ, υλοποιούμενες με τη χρήση διαφόρων μέσων που εξασφαλίζουν 

της αναγνωρισιμότητα του Προγράμματος και διάχυση της πληροφορίας στο κοινό. Οι 

ενέργειες περιλαμβάνουν δημιουργία και ανάπτυξη ιστοχώρου, δημιουργία, εκτύπωση 

και αναπαραγωγή ενημερωτικού/προωθητικού υλικού, χρήση και προβολή στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, εκδηλώσεις δράσεων επικοινωνίας και πληροφόρησης. Στο 

πλαίσιο της πράξης, προβλήθηκαν εννέα (9) θεματικά αφιερώματα σε φεστιβάλ 

κινηματογράφου, ντοκιμαντέρ & animation της Ελλάδας έως τις 31/12/16. 

 Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της 

Αγοράς Εργασίας 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελούσε η διοργάνωση από τη ΓΓ του ΥΠΕΚΑΑ Ημερίδας 

Δημοσιότητας/Ενημέρωσης, με σκοπό την παρουσίαση του Μηχανισμού Διάγνωσης 

των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας που αναπτύσσει το ΥΠΕΚΑΑ. Η Ημερίδα 

διεξήχθη στην Αθήνα στις 08/07/16. 

 Λειτουργικές Δαπάνες ΤΗΣ ΕΥΕ ΕΚΤ 

Ως περιγραφή στο Πεδίο Παρέμβασης «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 

επιθεώρηση». 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 11 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος - 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

Ο ΑΠ11 εισάγεται στο ΕΠ, ως διακριτός ΑΠ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη 

εφαρμογής του διαφορετικού ποσοστού συγχρηματοδότησης για στην περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 3 εκατ. €. 

 Έχει εξειδικευτεί το 29% του ΑΠ. 

 Έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις ο π/υ των οποίων ανέρχονται στα 0,8 εκατ. € και 

αντιστοιχεί στο 27% του π/υ του ΑΠ. 

 Έχουν ενταχθεί 20 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 0,4 εκατ. € και 

αντιστοιχεί στο 13% του π/υ του ΑΠ. 

 Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 0,1 εκατ. € και 

αντιστοιχούν στο 3% του π/υ του ΑΠ. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 0,003  εκατ. € και το 

ποσοστό απορρόφησης στο 0,09%. 

  

Στον ΑΠ11 περιλαμβάνονται δράσεις που το περιεχόμενο τους έχει ήδη αναλυθεί στον 

ΑΠ10. Με βάση τα στοιχεία επίτευξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 

πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ11, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο 

10Κεφάλαιο 3,  παρουσιάζονται στη συνέχεια τα βασικά αποτελέσματα και 

επιτεύγματα ανά Πεδίο Παρέμβασης. 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 

επιθεώρηση», υλοποιούνται οι εξής πράξεις: 

 Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας 

Το κύριο έργο της πράξης περιλαμβάνει δράσεις όπως υποστήριξη της διοικητικής και 

λειτουργικής ικανότητας της ΕΔ και βελτίωση των εργαλείων διαχείρισής των έργων, 

ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών της και υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης, 

προβολής και δημοσιότητας των έργων. 

 Τεχνική Υποστήριξη ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Η πράξη έχει ως φυσικό αντικείμενο την υποστήριξη ΕΥΔ προκειμένου να σχεδιάζει, 

εφαρμόζει και υλοποιεί τα έργα του ΕΠ. Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες όπως 

προμήθειες εξοπλισμού και λογισμικού, παροχή υπηρεσιών όπως ανάπτυξη, 

εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και 

λειτουργικά έξοδα όπως οργάνωση εκδηλώσεων, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. 

 Υποστήριξη ΓΓΕΤ για τις ενέργειες ελέγχου και ολοκλήρωσης πράξεων ΕΣΠΑ 

2007-2013 

Το έργο περιλαμβάνει υποστηρικτικές ενέργειες για την επαλήθευση-πιστοποίηση των 

ενταγμένων πράξεων και την ολοκλήρωση αυτών στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ και 

ΕΠΕΔΒΜ, καθώς και ενέργειες δημοσιότητας–ενημέρωσης. Η πράξη υλοποιείται με 

ίδια μέσα και έως το τέλος του 2016 είχε καλυφθεί μέρος των ενεργειών σε ποσοστό 

27%. 
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 Διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ  

Το ΕΙΕΑΔ ως ΕΦΔ του έργου «Διαρθρωτική προσαρμογή»  μέσω της παρούσας 

πράξης είχε ως αρχικό στόχο τη διενέργεια 350 περίπου ελέγχων για τα έτη 2014 και 

2015 εντός του έτους 2016. Έως τις 31/12/2016 είχαν πραγματοποιηθεί 300 έλεγχοι 

επιτόπιων επαληθεύσεων. Λόγω μεγάλης γεωγραφικής διασποράς των έργων, 

επεκτάθηκε η χρονική διάρκεια του έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31/05/17 με 

συνολικά 420 ελέγχους. 

 Υποστήριξη  επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας για ολοκλήρωση 

πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013 

Το έργο αφορά σε έξοδα μετακινήσεων επιτόπιων επαληθεύσεων του προσωπικού και 

σε υποστήριξη από εξωτερικό σύμβουλο για την υλοποίηση ενεργειών με σκοπό την 

επιτάχυνση ολοκλήρωσης και το κλείσιμο των έργων ΕΚΤ. Το 2016 υλοποιήθηκε 

μέρος των επιτόπιων επαληθεύσεων που οδήγησαν στην ολοκλήρωση 110 από τις 374 

πράξεις. Λόγω του ότι σημαντικός αριθμός στελεχών, οι οποίοι εμπλέκονταν στο 

κλείσιμο των πράξεων, αποχώρησαν κατά το β΄ εξάμηνο 2016, κρίθηκε απαραίτητη η 

χρονική επέκταση της πράξης έως τις 30/12/17. 

 Τεχνική βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη λειτουργική, διοικητική και τεχνική 

υποστήριξη του ΙΕΠ για την ολοκλήρωση των Πράξεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και την ανάληψη υλοποίησης νέων πράξεων στο πλαίσιο 

του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ. Στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση των υποδομών του Φορέα 

και η πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων. Εντός του 2016 ολοκληρώθηκε η δράση 

«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ολοκλήρωση των Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-

2013» καθώς και η αναβάθμιση των υποδομών. 

 Λειτουργικές δαπάνες της ΕΥΕ ΕΚΤ 

Η πράξη αποσκοπεί στην υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας της 

ΕΥΕ-ΕΚΤ, στην πραγματοποίηση μετακινήσεων των στελεχών της με σκοπό τη 

διενέργεια ελέγχων, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών της μέσω 

προγραμμάτων εκπαίδευσης/ενημέρωσης και στην προβολή των δράσεών της στο 

πλαίσιο ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας. Κατά το 2016 ενεργοποιήθηκε 

μέρος των παραπάνω ενεργειών. 

 Τεχνική υποστήριξη ΕΥΚΕΚΟ για κλείσιμο 2007-2013 

Εντός του 2016 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 

α) παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου τεχνικής βοήθειας για την ολοκλήρωση 

πράξεων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. 

β) παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών από ορκωτούς λογιστές. 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Αξιολόγηση και μελέτες», υλοποιούνται οι 

εξής πράξεις: 

 Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) 
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Η πράξη αφορούσε στην εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης των παρεμβάσεων της ΠΑΝ 

βάσει κανονιστικής απαίτησης. Η μελέτη ανατέθηκε σε ανάδοχο το 2015 και 

ολοκληρώθηκε το 2016. 

 Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών και Παροχή 

Υπηρεσιών Συμβούλων 

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στην ΕΥΔ ΕΠ 

ΑΝΑΔΕΔΒΜ, από μελετητές, τεχνικούς συμβούλους, εμπειρογνώμονες κλπ, 

προκειμένου να υποστηρίξουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την 

αναθεώρηση και το κλείσιμο του Ε.Π.  Μέρος του φυσικού αντικειμένου υλοποιήθηκε 

έως τις 31/12/16. 

 Εξειδικευμένη Υποστήριξη & Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων προς την 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ - Τομέα Παιδείας 

Η πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, καθώς και την 

εκπόνηση μελετών-εμπειρογνωμοσυνών και περιλαμβάνει 8 επιμέρους δράσεις, εκ των 

οποίων 3 υλοποιήθηκαν έως τις 31/12/2016. 

 Τεχνική Υποστήριξη ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

Η πράξη αφορά στην έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση πράξεων στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενέργεια η οποία υλοποιήθηκε εντός του 2016 και στη 

διαδικασία ωρίμανσης και ένταξης των πράξεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 εντός του 2017. Εξαιτίας της χρονοβόρας διαγωνιστικής διαδικασίας 

επιλογής αναδόχου, η λήξη του έργου μετατέθηκε χρονικά. 

 Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη ΕΥΕ ΕΚΤ 

Μέσα στο 2016 υλοποιήθηκαν οι δράσεις «Τεχνικός Σύμβουλος παροχής υποστήριξης 

για το κλείσιμο των Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013» και «Σύμβουλος παροχής 

εξειδικευμένων οικονομοτεχνικών υπηρεσιών από Ορκωτούς Λογιστές» των πράξεων 

που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013. 

 Υποστήριξη επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας για ολοκλήρωση 

πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013 

Ως περιγραφή στο Πεδίο Παρέμβασης «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 

επιθεώρηση». 

 Μελέτη  για την αναβάθμιση του συστήματος της Δημόσιας Ναυτικής 

Εκπαίδευσης 

Σκοπός της μελέτης είναι ο επαναπροσδιορισμός του συστήματος παρακολούθησης και 

καταγραφής των ανέργων ναυτικών καθώς και των νέων ηλικιακά/νεοεισερχόμενων 

στην αγορά εργασίας. Το έργο θα υλοποιηθεί εντός του 2017. 

 Τεχνική βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Ως περιγραφή στο Πεδίο Παρέμβασης «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 

επιθεώρηση». 
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 Τεχνική υποστήριξη ΕΥΕΚΕΚΟ για κλείσιμο 2007-2013 

Ως περιγραφή στο Πεδίο Παρέμβασης «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 

επιθεώρηση». 

 Σύμβουλος Υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ  ΥΠΠΕΘ, Τομέα 

Παιδείας 

Η πράξη έχει ως φυσικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για 

την υποστήριξη της ΕΔ προκειμένου να ανταπεξέλθει στο έργο της κατά τη διάρκεια 

της 5ης ΠΠ. Στόχος είναι η ανταπόκριση της ΕΔ στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της με 

βάση το άρθρο 17 του Ν. 4314/2014. 

 Εστιασμένη μελέτη επισκόπησης της ανάπτυξης και εφαρμογής της 

εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα  

Η μελέτη βασίζεται στην αντίστοιχη έκθεση αναθεώρησης που πραγματοποίησε ο 

ΟΟΣΑ το 2011, η οποία επικαιροποιήθηκε για να στηρίξει τη χώρα στις προσπάθειές 

της να διασφαλίσει τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Η επισκόπηση επανεξετάζει τις εξελίξεις 

και παρέχει ορθή ανάλυση, συμβουλές και επιλογές πολιτικής με στόχο 

βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για 

την επισκόπηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα συστήθηκε από την 

Ελληνική Κυβέρνηση και η μελέτη εκπονήθηκε μεταξύ 15/11 και 15/12/16. 

 Παροχή μελέτης σε θέματα αναδιοργάνωσης του Γραφείου Εύρεσης 

Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) 

Σκοπός της μελέτης είναι ο επαναπροσδιορισμός του συστήματος παρακολούθησης και 

καταγραφής (προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο ανέργων ναυτικών, κάρτα ανεργίας, 

προϋποθέσεις διαγραφής κ.ά.) των ανέργων ναυτικών καθώς και των νέων 

ηλικιακά/νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας. Το έργο θα υλοποιηθεί εντός του 

2017. 

 Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΙΚΥ 

Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάλληλη ενίσχυση των συστημάτων και των 

διαδικασιών διαχείρισης έργων του ΙΚΥ, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση 

πράξεων. Οι αξιολογήσεις που προβλέπονται για την υλοποίηση της πράξης θα 

πραγματοποιηθούν από Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές. Δεδομένου ότι η πράξη 

εντάχθηκε το Δεκέμβριο του 2016, δεν σημειώθηκε κάποια ενέργεια εντός του 2016. 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Πληροφόρηση και επικοινωνία», έχουν 

ενταχθεί οι εξής πράξεις: 

 Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελούν οι ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για 

τις ανάγκες του ΕΠ, υλοποιούμενες με τη χρήση διαφόρων μέσων που εξασφαλίζουν 

της αναγνωρισιμότητα του Προγράμματος και διάχυση της πληροφορίας στο κοινό. Οι 

ενέργειες περιλαμβάνουν δημιουργία και ανάπτυξη ιστοχώρου, δημιουργία, εκτύπωση 

και αναπαραγωγή ενημερωτικού/προωθητικού υλικού, χρήση και προβολή στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, εκδηλώσεις δράσεων επικοινωνίας και πληροφόρησης. Στο 

πλαίσιο της πράξης, προβλήθηκαν εννέα (9) θεματικά αφιερώματα σε φεστιβάλ 
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κινηματογράφου, ντοκιμαντέρ & animation της Ελλάδας έως τις 31/12/16. 

 Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών  της 

Αγοράς Εργασίας: Μία καινοτομία στην υπηρεσία του κόσμου της εργασίας 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελούσε η διοργάνωση από τη ΓΓ του ΥΠΕΚΑΑ Ημερίδας 

Δημοσιότητας/Ενημέρωσης, με σκοπό την παρουσίαση του Μηχανισμού Διάγνωσης 

των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας που αναπτύσσει το ΥΠΕΚΑΑ. Η Ημερίδα 

διεξήχθη στην Αθήνα στις 08/07/16. 

 Λειτουργικές Δαπάνες ΕΥΕ ΕΚΤ 

Ως περιγραφή στο Πεδίο Παρέμβασης «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 

επιθεώρηση». 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 12 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

Ο ΑΠ12 εισάγεται στο ΕΠ, ως διακριτός ΑΠ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη 

εφαρμογής του διαφορετικού ποσοστού συγχρηματοδότησης για την περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου. 

 Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 0,9 εκατ. €. 

 Έχει εξειδικευτεί το 29% του ΑΠ. 

 Έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις ο π/υ των οποίων ανέρχονται στα 0,2 εκατ. € και 

αντιστοιχεί στο 27% του π/υ του ΑΠ. 

 Έχουν ενταχθεί 20 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 0,1 εκατ. € και 

αντιστοιχεί στο 13% του π/υ του ΑΠ. 

 Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 0,03 εκατ. € 

και αντιστοιχούν στο 3% του π/υ του ΑΠ. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 0,001  εκατ. € και το 

ποσοστό απορρόφησης στο 0,09%. 

Στον ΑΠ12 περιλαμβάνονται δράσεις που το περιεχόμενο τους έχει ήδη αναλυθεί στον 

ΑΠ10. Με βάση τα στοιχεία επίτευξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 

πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ12, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο 

10Κεφάλαιο 3,  παρουσιάζονται στη συνέχεια τα βασικά αποτελέσματα και 

επιτεύγματα ανά Πεδίο Παρέμβασης. 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 

επιθεώρηση», υλοποιούνται οι εξής πράξεις: 

 Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ-Τομέας Παιδείας 

Το κύριο έργο της πράξης περιλαμβάνει δράσεις όπως υποστήριξη της διοικητικής και 

λειτουργικής ικανότητας της ΕΔ και βελτίωση των εργαλείων διαχείρισής των έργων, 

ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών της και υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης, 

προβολής και δημοσιότητας των έργων. 
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 Τεχνική Υποστήριξη ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Η πράξη έχει ως φυσικό αντικείμενο την υποστήριξη ΕΥΔ προκειμένου να σχεδιάζει, 

εφαρμόζει και υλοποιεί τα έργα του ΕΠ. Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες όπως 

προμήθειες εξοπλισμού και λογισμικού, παροχή υπηρεσιών όπως ανάπτυξη, 

εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και 

λειτουργικά έξοδα όπως οργάνωση εκδηλώσεων, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. 

 Υποστήριξη ΓΓΕΤ για τις ενέργειες ελέγχου και ολοκλήρωσης πράξεων ΕΣΠΑ 

2007-2013 

Το έργο περιλαμβάνει υποστηρικτικές ενέργειες για την επαλήθευση-πιστοποίηση των 

ενταγμένων πράξεων και την ολοκλήρωση αυτών στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ και 

ΕΠΕΔΒΜ, καθώς και ενέργειες δημοσιότητας–ενημέρωσης. Η πράξη υλοποιείται με 

ίδια μέσα και έως το τέλος του 2016 είχε καλυφθεί μέρος των ενεργειών σε ποσοστό 

27%. 

 Διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ  

Το ΕΙΕΑΔ ως ΕΦΔ του έργου «Διαρθρωτική προσαρμογή»  μέσω της παρούσας 

πράξης είχε ως αρχικό στόχο τη διενέργεια 350 περίπου ελέγχων για τα έτη 2014 και 

2015 εντός του έτους 2016. Έως τις 31/12/2016 είχαν πραγματοποιηθεί 300 έλεγχοι 

επιτόπιων επαληθεύσεων. Λόγω μεγάλης γεωγραφικής διασποράς των έργων, 

επεκτάθηκε η χρονική διάρκεια του έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31/05/17 με 

συνολικά 420 ελέγχους. 

 Υποστήριξη  επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας για ολοκλήρωση 

πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013 

Το έργο αφορά σε έξοδα μετακινήσεων επιτόπιων επαληθεύσεων του προσωπικού και 

σε υποστήριξη από εξωτερικό σύμβουλο για την υλοποίηση ενεργειών με σκοπό την 

επιτάχυνση ολοκλήρωσης και το κλείσιμο των έργων ΕΚΤ. Το 2016 υλοποιήθηκε 

μέρος των επιτόπιων επαληθεύσεων που οδήγησαν στην ολοκλήρωση 110 από τις 374 

πράξεις. Λόγω του ότι σημαντικός αριθμός στελεχών, οι οποίοι εμπλέκονταν στο 

κλείσιμο των πράξεων, αποχώρησαν κατά το β΄ εξάμηνο 2016, κρίθηκε απαραίτητη η 

χρονική επέκταση της πράξης έως τις 30/12/17. 

 Τεχνική βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη λειτουργική, διοικητική και τεχνική 

υποστήριξη του ΙΕΠ για την ολοκλήρωση των Πράξεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και την ανάληψη υλοποίησης νέων πράξεων στο πλαίσιο 

του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ. Στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση των υποδομών του Φορέα 

και η πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων. Εντός του 2016 ολοκληρώθηκε η δράση 

«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ολοκλήρωση των Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-

2013» καθώς και η αναβάθμιση των υποδομών. 

 Λειτουργικές δαπάνες της ΕΥΕ ΕΚΤ 

Η πράξη αποσκοπεί στην υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας της 

ΕΥΕ-ΕΚΤ, στην πραγματοποίηση μετακινήσεων των στελεχών της με σκοπό τη 

διενέργεια ελέγχων, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών της μέσω 

προγραμμάτων εκπαίδευσης/ενημέρωσης και στην προβολή των δράσεών της στο 
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πλαίσιο ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας. Κατά το 2016 ενεργοποιήθηκε 

μέρος των παραπάνω ενεργειών. 

 Τεχνική υποστήριξη ΕΥΚΕΚΟ για κλείσιμο 2007-2013 

Εντός του 2016 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 

α) παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου τεχνικής βοήθειας για την ολοκλήρωση 

πράξεων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. 

β) παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών από ορκωτούς λογιστές. 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Αξιολόγηση και μελέτες», υλοποιούνται οι 

εξής πράξεις: 

 Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) 

Η πράξη αφορούσε στην εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης των παρεμβάσεων της ΠΑΝ 

βάσει κανονιστικής απαίτησης. Η μελέτη ανατέθηκε σε ανάδοχο το 2015 και 

ολοκληρώθηκε το 2016. 

 Εκπόνηση Μελετών-Εμπειρογνωμοσυνών-Ερευνών & Παροχή Υπηρεσιών 

Συμβούλων 

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στην ΕΥΔ ΕΠ 

ΑΝΑΔΕΔΒΜ, από μελετητές, τεχνικούς συμβούλους, εμπειρογνώμονες κλπ, 

προκειμένου να υποστηρίξουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την 

αναθεώρηση και το κλείσιμο του Ε.Π.  Μέρος του φυσικού αντικειμένου υλοποιήθηκε 

έως τις 31/12/16. 

 Εξειδικευμένη Υποστήριξη & Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων προς την 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ-Τομέα Παιδείας 

Η πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, καθώς και την 

εκπόνηση μελετών-εμπειρογνωμοσυνών και περιλαμβάνει 8 επιμέρους δράσεις, εκ των 

οποίων 3 υλοποιήθηκαν έως τις 31/12/2016. 

 Τεχνική Υποστήριξη ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

Η πράξη αφορά στην έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση πράξεων στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενέργεια η οποία υλοποιήθηκε εντός του 2016 και στη 

διαδικασία ωρίμανσης και ένταξης των πράξεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 εντός του 2017. Εξαιτίας της χρονοβόρας διαγωνιστικής διαδικασίας 

επιλογής αναδόχου, η λήξη του έργου μετατέθηκε χρονικά. 

 Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη ΕΥΕ ΕΚΤ 

Μέσα στο 2016 υλοποιήθηκαν οι δράσεις «Τεχνικός Σύμβουλος παροχής υποστήριξης 

για το κλείσιμο των Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013» και «Σύμβουλος παροχής 

εξειδικευμένων οικονομοτεχνικών υπηρεσιών από Ορκωτούς Λογιστές» των πράξεων 

που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013. Σε εξέλιξη βρίσκεται η 

ενέργεια «Έξοδα και Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» για επιδόσεις που 

πραγματοποιούν στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου και της υλοποίησης των 
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προγραμμάτων γενικότερα. 

 Υποστήριξη επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας για ολοκλήρωση 

πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013 

Ως περιγραφή στο Πεδίο Παρέμβασης «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 

επιθεώρηση». 

 Μελέτη  για την αναβάθμιση του συστήματος της Δημόσιας Ναυτικής 

Εκπαίδευσης 

Σκοπός της μελέτης είναι ο επαναπροσδιορισμός του συστήματος παρακολούθησης και 

καταγραφής των ανέργων ναυτικών καθώς και των νέων ηλικιακά/νεοεισερχόμενων 

στην αγορά εργασίας. Το έργο θα υλοποιηθεί εντός του 2017. 

 Τεχνική βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Ως περιγραφή στο Πεδίο Παρέμβασης «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 

επιθεώρηση». 

 Τεχνική υποστήριξη ΕΥΕΚΕΚΟ για κλείσιμο 2007-2013 

Ως περιγραφή στο Πεδίο Παρέμβασης «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 

επιθεώρηση». 

 Σύμβουλος Υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα 

Παιδείας 

Η πράξη έχει ως φυσικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για 

την υποστήριξη της ΕΔ προκειμένου να ανταπεξέλθει στο έργο της κατά τη διάρκεια 

της 5ης ΠΠ. Στόχος είναι η ανταπόκριση της ΕΔ στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της με 

βάση το άρθρο 17 του Ν. 4314/2014. 

 Εστιασμένη μελέτη επισκόπησης της ανάπτυξης και εφαρμογής της 

εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα  

Η μελέτη βασίζεται στην αντίστοιχη έκθεση αναθεώρησης που πραγματοποίησε ο 

ΟΟΣΑ το 2011, η οποία επικαιροποιήθηκε για να στηρίξει τη χώρα στις προσπάθειές 

της να διασφαλίσει τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Η επισκόπηση επανεξετάζει τις εξελίξεις 

και παρέχει ορθή ανάλυση, συμβουλές και επιλογές πολιτικής με στόχο 

βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για 

την επισκόπηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα συστήθηκε από την 

Ελληνική Κυβέρνηση και η μελέτη εκπονήθηκε μεταξύ 15/11 και 15/12/16. 

 Παροχή μελέτης σε θέματα αναδιοργάνωσης του Γραφείου Εύρεσης 

Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) 

Σκοπός της μελέτης είναι ο επαναπροσδιορισμός του συστήματος παρακολούθησης και 

καταγραφής (προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο ανέργων ναυτικών, κάρτα ανεργίας, 

προϋποθέσεις διαγραφής κ.ά.) των ανέργων ναυτικών καθώς και των νέων 

ηλικιακά/νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας. Το έργο θα υλοποιηθεί εντός του 

2017. 
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 Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ. 

Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάλληλη ενίσχυση των συστημάτων και των 

διαδικασιών διαχείρισης έργων του ΙΚΥ, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση 

πράξεων. Οι αξιολογήσεις που προβλέπονται για την υλοποίηση της πράξης θα 

πραγματοποιηθούν από Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές. Δεδομένου ότι η πράξη 

εντάχθηκε το Δεκέμβριο του 2016, δεν σημειώθηκε κάποια ενέργεια εντός του 2016. 

Στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης: «Πληροφόρηση και επικοινωνία», 

υλοποιούνται οι εξής πράξεις: 

 Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελούν οι ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για 

τις ανάγκες του ΕΠ, υλοποιούμενες με τη χρήση διαφόρων μέσων που εξασφαλίζουν 

της αναγνωρισιμότητα του Προγράμματος και διάχυση της πληροφορίας στο κοινό. Οι 

ενέργειες περιλαμβάνουν δημιουργία και ανάπτυξη ιστοχώρου, δημιουργία, εκτύπωση 

και αναπαραγωγή ενημερωτικού/προωθητικού υλικού, χρήση και προβολή στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, εκδηλώσεις δράσεων επικοινωνίας και πληροφόρησης. Στο 

πλαίσιο της πράξης, προβλήθηκαν εννέα (9) θεματικά αφιερώματα σε φεστιβάλ 

κινηματογράφου, ντοκιμαντέρ & animation της Ελλάδας έως τις 31/12/16. 

 Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών  της 

Αγοράς Εργασίας: Μία καινοτομία στην υπηρεσία του κόσμου της εργασίας 

Αντικείμενο της πράξης αποτελούσε η διοργάνωση από τη ΓΓ του ΥΠΕΚΑΑ Ημερίδας 

Δημοσιότητας/Ενημέρωσης, με σκοπό την παρουσίαση του Μηχανισμού Διάγνωσης 

των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας που αναπτύσσει το ΥΠΕΚΑΑ. Η Ημερίδα 

διεξήχθη στην Αθήνα στις 08/07/16. 

 Λειτουργικές Δαπάνες  ΕΥΕ ΕΚΤ 

Ως περιγραφή στο Πεδίο Παρέμβασης «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 

επιθεώρηση». 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 

Ο ΑΠ2 στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης, την 

ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τη δημιουργία νέων βιώσιμων 

θέσεων εργασίας.  Επίσης, υποστηρίζει δράσεις για την κοινωνική ένταξη και την 

καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 889,1 εκατ. €. 

 Έχει εξειδικευτεί 83% του ΑΠ. 

 Έχουν εκδοθεί 12 προσκλήσεις (εκ των οποίων 1 από τον ΕΦ ΟΑΕΔ), ο π/υ των 

οποίων ανέρχεται στα 682,9 εκατ. (77% του π/υ του ΑΠ). 
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 Έχουν ενταχθεί 8 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 440,3 εκατ. € (49,5% 

του π/υ του ΑΠ). 

 Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 281,3 εκατ. € 

(32% του π/υ του ΑΠ). 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 216,5 εκατ. € και το 

ποσοστό απορρόφησης στο 24%. 

Με βάση τα στοιχεία επίτευξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 

πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 1, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο 

Κεφάλαιο 3,  παρουσιάζονται στη συνέχεια τα βασικά αποτελέσματα και επιτεύγματα 

ανά Ειδικό Στόχο (ΕΣ). 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.1.1, υλοποιούνται οι εξής πράξεις: 

1) Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-

2015 

Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης 

προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες κι άλλους 

δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς), βάσει του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-

2013) όπως ισχύει κάθε φορά. 

Μέσω της πράξης χρηματοδοτούνται δράσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την 

ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, που πλήττονται 

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης και την ένταξη/επανένταξη 

αυτών στην αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα αποσκοπούν στην αναβάθμιση των 

παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης μέχρι τις 31/12/2016, η δράση έφτασε στους 

27.549 ωφελούμενους. 

Κατά την υλοποίηση της δράσης παρουσιάστηκαν ανισότητες αναφορικά με τα 

δικαιώματα των ωφελουμένων στον χώρο απασχόλησης. Προκειμένου να 

αποκατασταθούν εργασιακές ανισότητες η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ (πρώην ΕΥΕ) προχώρησε 

στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και στη συνέχεια στη δημιουργία «Οδηγού 

Υλοποίησης για την προώθηση Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα». 

2) Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 

Δήμους και σε υπηρεσίες A' υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών . 

Α ΚΥΚΛΟΣ 

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων 

πληθυσμού όπως οι μακροχρόνια άνεργοι ή τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο 

κ.ά., που πλήττονται εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και την ένταξη / επανένταξή τους 

στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα την αντιμετώπιση του ζητήματος των προσφύγων 

στη χώρα. Αντικείμενό της, βάσει του Ν.4152/2013, αποτελεί η δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού (Ωφελούμενοι/ες) από Δήμους 

(Επιβλέποντες Φορείς) που φιλοξενούν δομές Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών 

(hot spots) για χρονικό διάστημα συνολικά οκτώ (8) μηνών, εκ των οποίων οι πέντε (5) 

μήνες θα συγχρηματοδοτηθούν και οι τρεις (3) θα καλυφθούν από πόρους του 

προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. Η δράση θα υλοποιηθεί σε δύο (2) κύκλους. 
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Οι ωφελούμενοι του Α’ Κύκλου της δράσης τοποθετήθηκαν σε 24 Δήμους της χώρας οι 

οποίοι φιλοξενούν δομές Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (“HOT SPOTS”). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης μέχρι τις 31/12/2016, η δράση έφτασε στους 876 

ωφελούμενους. 

Η δράση σχεδιάστηκε τον Μάρτιο του 2016, εντάχθηκε τον Ιούνιο του 2016 και 

ξεκίνησε η υλοποίησή της. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα δεν αφορούσε ένα σταθερό 

πληθυσμό προσφύγων, δημιουργήθηκαν προβλήματα όσον αφορά τον προγραμματισμό 

και την αντιστοίχιση των ειδικοτήτων που στελεχώνουν τις δομές με τους 

φιλοξενούμενους. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής αποφασίστηκε ένα ποσοστό κατά ανώτερο όριο 

μέχρι 50% να απασχοληθεί σε δράσεις και λειτουργίες οι οποίες συσχετίζονταν με τη 

λειτουργία των hot spots στις τοπικές κοινωνίες. Κατά την υλοποίηση, δημιουργήθηκε 

από τον Δικαιούχο, μηχανισμός ελέγχου αυτής της διαδικασίας, με στόχο τη δημιουργία 

μηχανισμού αποδοχής καταγγελιών των ωφελουμένων και τη διενέργεια διοικητικής 

επαλήθευσης με βάση τα στοιχεία που έδιναν οι Δήμοι για την τοποθέτηση των 

ωφελουμένων. Παράλληλα διενεργήθηκαν επιτόπιες επαληθεύσεις από τον ΟΑΕΔ.  

Επιπλέον, ο Δικαιούχος θα υποβάλει προς την ΕΥΔ τη μεθοδολογία διάκρισης μεταξύ 

εκείνων που απασχολούνται στα hot spots ή σε υπηρεσίες απολύτως σχετικές και 

εκείνων που τοποθετήθηκαν σε άλλες θέσεις μικρότερης συνάφειας, προκειμένου η 

ΕΥΔ να την ελέγξει και να την εγκρίνει. Στη συνέχεια η ΔΑ θα προβεί σε πρόσθετους 

ελέγχους προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της εν λόγω μεθοδολογίας. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δαπάνες της πράξης δεν θα 

συμπεριλαμβάνονται  σε αίτημα πληρωμής. 

3) Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 

(Θύλακες ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων. Α 

ΚΎΚΛΟΣ  

Η πράξη αφορά στον Α’  Κύκλο των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σε 17 

Δήμους – θύλακες υψηλής ανεργίας. Η δράση έχει ως διττό στόχο αφενός την άμεση 

αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο 

από την ανεργία και αφετέρου την αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, 

ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Πρόκειται για νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, οκτάμηνης διάρκειας που 

απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους. Υλοποιούνται σύμφωνα με την αριθμ. 

6.1714/5.1504 ΚΥΑ. Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε έργα βελτίωσης της καθημερινής 

ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 

διευκόλυνσης της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, τα ως άνω 

προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων, όπως 

συμβουλευτική, κατάρτιση κ.λπ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης μέχρι τις 31/12/2016, ο αριθμός των 

ωφελούμενων εκτιμάται σε 1.540. 

4) Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 

Θύλακες Ανεργίας - Β΄Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των 

συμμετεχόντων- Α΄ ΚΥΚΛΟΣ 

Η πράξη αφορά στον Α’  Κύκλο προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στους 34 
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Δήμους - θύλακες ανεργίας. Η δράση έχει ως διττό στόχο αφενός την άμεση 

αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, σε 

περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου την αναβάθμιση 

των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους 

στην αγορά εργασίας. 

Πρόκειται για νέα προγράμματα, οκτάμηνης διάρκειας που απευθύνονται κυρίως σε 

μακροχρόνια ανέργους. Υλοποιούνται σύμφωνα με την αριθμ. 6.1714/5.1504 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 424/22-02-2016) όπως ισχύει κάθε φορά. Οι άνεργοι που θα συμμετέχουν σε 

αυτά θα απασχοληθούν στην υλοποίηση έργων τα οποία θα αφορούν στη βελτίωση της 

καθημερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Προκειμένου δε να 

επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της επανένταξης των ανέργων στην αγορά 

εργασίας, τα ως άνω προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις ενεργοποίησης των 

ωφελουμένων, όπως συμβουλευτική, κατάρτιση κ.λπ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης μέχρι τις 31/12/2016, ο αριθμός των 

ωφελούμενων εκτιμάται σε 2.632. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.1.2, υλοποιούνται οι εξής πράξεις: 

1) Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 

(Θύλακες ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων. Α 

ΚΎΚΛΟΣ  

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην 

Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και 

Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα 

αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα σε 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις 

απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης. 

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των 

δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και 

πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης μέχρι στις 31/12/2016, ο αριθμός των 

καταρτιζόμενων εκτιμάται σε 1.540 ωφελούμενους σε 84 Τμήματα. 

2) Κατάρτιση και πιστοποίηση  ανέργων  σε κλάδους αιχμής. 

Η πράξη εντάχθηκε το Σεπτέμβριο  2016. Αντικείμενό της αποτελεί η παροχή, σε 

άνεργους 29-64 ετών, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που 

παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης με υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και 

πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης υλοποιείται μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία 

περιλαμβάνει : 

 Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε ειδικότητα κλάδου αιχμής 

 Συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής/ 

συμβούλους και τον επόπτη πρακτικής άσκησης 

 Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν 

 Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (για τα 
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προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική 

άσκηση δύναται να διεξαχθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα) 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση δημοσιεύθηκε στις 

29/11/2016. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων  θα ενεργοποιηθεί εντός του έτους 2017 

και οποία αναμένεται να φτάσει στους 42.012 ωφελούμενους (τιμή στόχος). 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.4.1, υλοποιούνται οι εξής πράξεις: 

1) Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015 

Η πράξη στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση των γονέων στην εργασία με την παροχή 

θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, παιδιά και άτομα με Αναπηρίες σε 

αντίστοιχες Δομές (παιδικούς σταθμούς, βρεφικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς, 

βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές 

Ανάγκες) για το σχολικό έτος 2014-2015. Η δράση έφτασε στους 35.122 

ωφελούμενους. 

2) Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016 

Η πράξη αφορά το σχολικό έτος 2015-2016 και  έφτασε στους 16.789 ωφελούμενους. 

3) Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2016-2017 

Η πράξη αφορά το σχολικό έτος 2016-2017 και έφτασε στους 33.945 ωφελούμενους.  

 

 

Άξονας προτεραιότητας 3 - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ  

 

Ο ΑΠ3 αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και 

ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη 

βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα 

με τις ανάγκες της κάθε επιμέρους ομάδας στόχου, αξιοποιώντας την Πρωτοβουλία για 

την Απασχόληση των Νέων και λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το 

Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία. 

 Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 451,8 εκατ. €. 

 Έχει εξειδικευτεί το 85% του ΑΠ. 

 Έχουν εκδοθεί 6 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 220,2  εκατ. € 

και αντιστοιχεί στο 49% του προϋπολογισμού του ΑΠ. 

 Έχουν ενταχθεί 6 Πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 219,3  εκατ. € και 

αντιστοιχεί στο 48,5% του προϋπολογισμού του ΑΠ. 

 Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 195,1  εκατ. 

€ και αντιστοιχούν στο 43% του π/υ του ΑΠ. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 125,3  εκατ. € και το 

ποσοστό απορρόφησης στο 28%. 

Με βάση τα στοιχεία επίτευξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 
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πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ3, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο 

Κεφάλαιο 3,  παρουσιάζονται στη συνέχεια τα βασικά αποτελέσματα και επιτεύγματα 

ανά Ειδικό Στόχο (ΕΣ). 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.2.1 της ΠΑΝ «Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 24 ετών», υλοποιούνται 3 πράξεις, 

συνολικού π/υ 75,75 εκ. €. 

1) Επιταγή εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας 

Η δράση αφορά άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών (αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 

αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και 

αποσκοπεί στη διασφάλιση των προϋποθέσεων ένταξής τους στην αγορά εργασίας 

μέσω της απόκτησης, βελτίωσης και προσαρμογής των γνώσεών τους στις ανάγκες της 

παραγωγικής οικονομίας. 

Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιήθηκε μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που 

περιλάμβανε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής 

καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη 

διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης ολοκληρώθηκε στις 30-6-16. Οι ωφελούμενοι 

ανέρχονται σε  10.160 άτομα. 

Κατά την υλοποίηση της δράσης, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις από πλευράς 

παρόχων ως προς τη συλλογή και αποστολή στην ΕΥΔ των σχετικών παραστατικών 

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της αποπληρωμής δεδομένου ότι ο 

αριθμός των ωφελουμένων ήταν μεγάλος.  

2) Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για νέους 18-24 ετών 

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας καθώς και 

επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών 

αποφοίτων β’βάθμιας και γ’βάθμιας εκπαίδευσης, που παραμένουν εκτός αγοράς 

εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά 

εργασίας. Έμφαση δίνεται στους μακροχρόνια ανέργους και στους γονείς ανήλικων 

τέκνων με απόλυτη προτεραιότητα στις γυναίκες με ανήλικα παιδιά. Το πρόγραμμα 

απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ και γενικά εργοδότες που ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα. 

Ο ΟΑΕΔ κάλεσε τις επιχειρήσεις–παρόχους να συμμετέχουν στην δράση. 

Υποβλήθηκαν 9.446 αιτήσεις παρόχων για 12.751 θέσεις. Με βάση τις εγκριθείσες 

θέσεις καταρτίστηκαν οι πίνακες εγγεγραμμένων ανέργων ανά ειδικότητα, ανεργία και 

Περ/κή Ενότητα και ακολούθησε η διαδικασία σύζευξης. Τα συμφωνητικά 

συνεργασίας που είχαν υπογραφεί μέχρι τις 31/12/2016 ανέρχονται σε 1.135. 

3) Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για νέους 15-24 

Κύριος στόχος της πράξης είναι η ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας, νέων  ηλικίας 

15-24 ετών μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα Μαθητείας που υλοποιούνται στις 

ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. Το δυϊκό σύστημα Μαθητείας που εφαρμόζουν οι ΕΠΑΣ συνδυάζει τη 
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θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο με την εκπαίδευση σε 

πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο 

εκπαιδευόμενος νέος, εκτός από τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, και 

επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Στη διάρκεια των σπουδών τους,  οι 

μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή 

Δημοσίου Τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους ενώ το απόγευμα 

παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο. Η φοίτηση στις 

ΕΠΑΣ είναι διετής και οι μαθητές πρέπει να είναι απόφοιτοι της Α΄Τάξης Λυκείου 

τουλάχιστον. Το ύψος της επιδότησης της Μαθητείας ανέρχεται σε 11€ την ημέρα για 

κάθε μαθητευόμενο. 

Από την πράξη ωφελήθηκαν 3.330 νέοι και νέες. 

  

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.2.2 της ΠΑΝ «Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 25 έως 29 ετών»,  υλοποιούνται 3 πράξεις, 

συνολικού π/υ 143,55 εκ. €. 

1) Επιταγή εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας 

Η δράση αφορά άνεργους νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών (αποφοίτους ΑΕΙ /ΤΕΙ και 

αποφοίτους Δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και αποσκοπεί στη 

διασφάλιση των προϋποθέσεων ένταξής τους στην αγορά εργασίας μέσω της 

απόκτησης, βελτίωσης και προσαρμογής των γνώσεών τους στις ανάγκες της 

παραγωγικής οικονομίας. 

Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιείται μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που 

περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής 

καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη 

διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε στις 30-6-16. Οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 

25.040 άτομα. 

Κατά την υλοποίηση της δράσης, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις από πλευράς 

παρόχων ως προς τη συλλογή και αποστολή στην ΕΥΔ των σχετικών παραστατικών 

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της αποπληρωμής και δεδομένου ότι ο 

αριθμός των ωφελουμένων είναι μεγάλος. 

2) Επιταγή εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές  επιχειρήσεις στον κλάδο του 

τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 

Η πράξη αφορά στην παροχή σε ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας 

από 18 έως 29 ετών υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες 

περιλαμβάνουν α) θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών, β) πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και 

το τουριστικό προϊόν της χώρας, συνολικής διάρκειας 420 ωρών, γ) υπηρεσίες 

υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια 

της πρακτικής άσκησης. Τέλος, για τους ωφελούμενους που συμμετέχουν στην 

πράξη  πραγματοποιείται  πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που απέκτησαν 
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στο πλαίσιο της πράξης. 

Μέχρι 31/12/2016 είχαν ωφεληθεί 6.531 άτομα. 

3) Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 25-29 ετών 

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας καθώς και 

επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων από άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών 

αποφοίτων β’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης, που παραμένουν εκτός αγοράς 

εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά 

εργασίας. Έμφαση δίνεται στους μακροχρόνια ανέργους και στους γονείς ανήλικων 

τέκνων με απόλυτη προτεραιότητα στις γυναίκες με ανήλικα παιδιά. Το πρόγραμμα 

απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ και γενικά εργοδότες που ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα. 

Ο ΟΑΕΔ κάλεσε υποψήφιες επιχειρήσεις–παρόχους να συμμετέχουν στη δράση. Ο 

αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων παρόχων ανήλθε σε 3.312 και οι αιτούμενες 

θέσεις ανήλθαν σε 4.223. Με βάση τις εγκριθείσες θέσεις καταρτίστηκαν οι πίνακες 

εγγεγραμμένων ανέργων ανά ειδικότητα, ανεργία και Περ/κή και ακολούθησε η 

διαδικασία σύζευξης. Τα συμφωνητικά συνεργασίας που είχαν υπογραφεί έως 31-12-

2016 ανέρχονται σε 255. 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

Ο ΑΠ4 εισάγεται στο ΕΠ ως διακριτός ΑΠ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη 

εφαρμογής διαφορετικού ποσοστού συγχρηματοδότησης για την περιφέρεια της 

Στερεάς Ελλάδας. Ο ΑΠ4 περιλαμβάνει το σύνολο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 

που έχουν επιλεγεί για τους ΘΣ 8 και 9 για την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών 

του τομέα της αγοράς εργασίας. 

 Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 68,6 εκατ. €. 

 Έχει εξειδικευτεί το 66,5% του ΑΠ. 

 Έχουν εκδοθεί 18 προσκλήσεις (εκ των οποίων 1 από τον ΕΦ ΟΑΕΔ), ο π/υ των 

οποίων ανέρχεται στα 41,6  εκατ. € και αντιστοιχεί στο 61% του π/υ του ΑΠ. 

 Έχουν ενταχθεί 18 πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 25,7  εκατ. € και 

αντιστοιχεί στο 37% του π/υ του ΑΠ. 

 Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 16 εκατ. € και 

αντιστοιχούν στο 23% του π/υ του ΑΠ. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 11,9  εκατ. € και το 

ποσοστό απορρόφησης στο 17%. 

Στον ΑΠ4 περιλαμβάνονται δράσεις που το περιεχόμενο τους έχει ήδη αναλυθεί στους 

ΑΠ1 και ΑΠ2. Στην παρούσα ενότητα, η παρουσίαση περιορίζεται στην αναφορά των 

πράξεων. Με βάση τα στοιχεία επίτευξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ4, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο 

Κεφάλαιο 3,  παρουσιάζονται στη συνέχεια τα βασικά αποτελέσματα και επιτεύγματα 
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ανά Ειδικό Στόχο (ΕΣ). 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.1.1, υλοποιούνται οι εξής πράξεις: 

1) Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-

2015 

Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης 

προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες κι άλλους 

δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς). Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης μέχρι 

τις 31/12/2016, η δράση έφτασε στους 1.837 ωφελούμενους.. 

2) Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 

Δήμους και σε υπηρεσίες A' υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών . 

Α ΚΥΚΛΟΣ 

Αντικείμενό της αποτελεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της πρόσληψης 

προσωπικού (Ωφελούμενοι/ες) από Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) που φιλοξενούν 

δομές Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (hot spots) για χρονικό διάστημα 

συνολικά οκτώ (8) μηνών, εκ των οποίων οι πέντε (5) μήνες θα συγχρηματοδοτηθούν 

και οι τρεις (3) θα καλυφθούν από πόρους του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. Η δράση 

αναμένεται να φτάσει στους 748 ωφελούμενους (τιμή-στόχος). 

3) Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 

Θύλακες Ανεργίας - Β΄Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των 

συμμετεχόντων- Α΄ ΚΥΚΛΟΣ 

Η πράξη αφορά στον Α’  Κύκλο προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στους 34 

Δήμους - θύλακες ανεργίας. Η δάση αναμένεται να φτάσει στους 410 ωφελούμενους 

(τιμή-στόχος). 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.1.2, υλοποιείται η πράξη «Κατάρτιση και 

πιστοποίηση  ανέργων  σε κλάδους αιχμής», η οποία αναμένεται να φτάσει στους 

2.932 ωφελούμενους (τιμή στόχος). 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 8.4.1, υλοποιούνται οι εξής πράξεις: 

1) Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015 

Η πράξη αφορούσε το σχολικό έτος 2014-2015 και έφτασε στους 1.376 ωφελούμενους.  

2) Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016 

Η πράξη αφορούσε το σχολικό έτος 2015-2016 και έφτασε στους 858 ωφελούμενους. 

3) Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2016-2017 

Η πράξη αφορά το σχολικό έτος 2016-2017 και έφτασε στους 1.100 ωφελούμενους.  

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.7.1, υλοποιούνται οι εξής πράξεις: 

1) Πληροφοριακό Σύστημα Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς 

Εργασίας  (Π.Σ. ΔΑΑΕ - LMDS IT System) – Α’ Φάση 

H πράξη στοχεύει στην ανάπτυξη Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς 
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Εργασίας που θα υποστηρίζεται από Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ. ΔΑΑΕ - LMDS IT 

System) και έχει ενεργοποιηθεί από 1/4/2016. 

2) Επέκταση των Παραγωγικών Λειτουργιών του Μηχανισμού Διάγνωσης των 

Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΔΑΑΕ) 

Το ΕΙΕΑΔ υλοποιεί την αρχική ανάπτυξη της προβλεπόμενης βάσης δεδομένων (Π.Σ. 

ΔΑΑΕ). Η πράξη ενεργοποιήθηκε εντός του 2016. 

3) Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ - Γ' Φάση. 

Η πράξη αποτελεί την τρίτη και τελευταία φάση του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης για 

την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ και έχει ενεργοποιηθεί από 1/1/2016. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.7.2, έχουν ενταχθεί οι εξής πράξεις: 

1) Θεσμική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Εταίρου ΣΕΒ 

Η πράξη έχει σκοπό  να συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες λαμβάνουν 

υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, να 

διαμορφώνει και να προωθεί θέσεις της επιχειρηματικής κοινότητας σε θέματα 

εργασιακών σχέσεων, απασχόλησης και ενεργοποιηθεί από 1/6/2016. 

2) Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του 

ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ 

Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών ενίσχυσης των 

δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης των εργαζομένων που εκπροσωπούνται στη 

ΓΣΕΕ και έχει ενεργοποιηθεί από 1/9/2016.  

3) Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων 

Η πράξη περιλαμβάνει τη μετεξέλιξη των συστημάτων της εξ` αποστάσεως και δια 

ζώσης Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής με ομάδα στόχο τους εργαζόμενους, τους 

άνεργους και τους οικονομικούς μετανάστες και έχει ενεργοποιηθεί από 1/10/2016. 

4) Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική 

παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας 

Η πράξη στοχεύει στη θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της 

Ε.Σ.Ε.Ε. και  έχει ενεργοποιηθεί από 1/3/2016. 

5) Ενίσχυση της θεσμικής & επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ 

Η πράξη του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) 

αποσκοπεί στην υποστήριξη και αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του ΣΕΤΕ ως 

κοινωνικού εταίρου και έχει ενεργοποιηθεί από 1/4/2016. 

6) Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικών 

και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ 

Η διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και 

Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ απαντά στην 

συγκεκριμένη ανάγκη θα αποτελούσε καίρια συμβολή στην ενίσχυση της θεσμικής και 
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επιχειρησιακής ικανότητας της. Η πράξη έχει ενεργοποιηθεί από 1/6/2016. 

7) Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως ο κατεξοχήν αρμόδιος επιστημονικός φορέας των ΜΜΕ καλείται 

να καλύψει την ανάγκη για εξειδικευμένη πληροφόρηση στο επίπεδο της συστηματικής 

παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων αναπτύσσοντας 

μια «Δράση παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων στα 

πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης». 

8) Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας 

Στο πλαίσιο της πράξης θα δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας το 

οποίο έχει ως σκοπό την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών 

αναπηρίας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης και την ενίσχυση της θεσμικής 

ικανότητας της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως πυρήνα παραγωγής πολιτικών για την αναπηρία. Η 

πράξη έχει ενεργοποιηθεί από 1/6/2016. 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

Ο ΑΠ5 εισάγεται στο ΕΠ ως διακριτός ΑΠ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη 

εφαρμογής διαφορετικού % συγχρηματοδότησης για την περιφέρεια του Νοτίου 

Αιγαίου. Ο ΑΠ 5 περιλαμβάνει το σύνολο των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν 

επιλεγεί για τους ΘΣ 8 και 9 για την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών του τομέα 

της αγοράς εργασίας. 

 Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 22 εκατ. €. 

 Έχει εξειδικευτεί 92,5% του ΑΠ. 

 Έχουν εκδοθεί 14 προσκλήσεις (εκ των οποίων 1 από τον ΕΦ ΟΑΕΔ), ο π/υ των 

οποίων ανέρχεται στα 19,1  εκατ. € και αντιστοιχεί στο 87% του π/υ του ΑΠ. 

 Έχουν ενταχθεί 2 Πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 13,5  εκατ. € και 

αντιστοιχεί στο 61% του π/υ του ΑΠ. 

 Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 10,6  εκατ. € 

και αντιστοιχούν στο 48% του π/υ του ΑΠ. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 7,4 εκατ. € και το 

ποσοστό απορρόφησης στο 33,5%. 

Στον ΑΠ5 περιλαμβάνονται δράσεις που το περιεχόμενο τους έχει ήδη αναλυθεί στους 

ΑΠ1 και ΑΠ2. Στην παρούσα ενότητα, η παρουσίαση περιορίζεται στην αναφορά των 

πράξεων. Με βάση τα στοιχεία επίτευξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ4, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο 

Κεφάλαιο 3,  παρουσιάζονται στη συνέχεια τα βασικά αποτελέσματα και επιτεύγματα 

ανά Ειδικό Στόχο (ΕΣ). 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 8.1.1, έχουν ενταχθεί οι εξής πράξεις: 

1) Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-
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2015 

Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης 

προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες κι άλλους 

δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς). Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης μέχρι 

τις 31/12/2016, η δράση έφτασε στους 799 ωφελούμενους. 

2) Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 

Δήμους και σε υπηρεσίες A' υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών . 

Α ΚΥΚΛΟΣ 

Αντικείμενό της αποτελεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της πρόσληψης 

προσωπικού (Ωφελούμενοι/ες) από Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) που φιλοξενούν 

δομές Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (hot spots) για χρονικό διάστημα 

συνολικά οκτώ (8) μηνών, εκ των οποίων οι πέντε (5) μήνες θα συγχρηματοδοτηθούν 

και οι τρεις (3) θα καλυφθούν από πόρους του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. Η δράση 

αναμένεται να φτάσει στους 876 ωφελούμενους (τιμή-στόχος). 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.1.2, έχει ενταχθεί η πράξη «Κατάρτιση και 

πιστοποίηση  ανέργων  σε κλάδους αιχμής» η οποία αναμένεται να φτάσει στους 1.054 

ωφελούμενους (τιμή στόχος). 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.4.1, έχουν ενταχθεί οι εξής πράξεις: 

1) Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015 

Η πράξη αφορούσε το σχολικό έτος 2014-2015 και έφτασε στους 1.656 ωφελούμενους. 

2) Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016 

Η πράξη αφορούσε το σχολικό έτος 2015-2016 και έφτασε στους 291 ωφελούμενους. 

3) Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2016-2017 

Η πράξη αφορά το σχολικό έτος 2016-2017 και έφτασε στους 1.008 ωφελούμενους. 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 8.7.1, έχουν ενταχθεί οι εξής πράξεις: 

1) Πληροφοριακό Σύστημα Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς 

Εργασίας  (Π.Σ. ΔΑΑΕ - LMDS IT System) – Α’ Φάση 

H πράξη στοχεύει στην ανάπτυξη Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς 

Εργασίας που θα υποστηρίζεται από Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ. ΔΑΑΕ - LMDS IT 

System) και έχει ενεργοποιηθεί από 1/4/2016. 

2) Επέκταση των Παραγωγικών Λειτουργιών του Μηχανισμού Διάγνωσης των 

Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΔΑΑΕ) 

Το ΕΙΕΑΔ υλοποιεί την αρχική ανάπτυξη της προβλεπόμενης βάσης δεδομένων (Π.Σ. 

ΔΑΑΕ). Η πράξη ενεργοποιήθηκε εντός του 2016. 

3) Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ - Γ' Φάση. 

Η πράξη αποτελεί την τρίτη και τελευταία φάση του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης για 
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την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ και έχει ενεργοποιηθεί από 1/1/2016. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 8.7.2, έχουν ενταχθεί οι εξής πράξεις: 

1) Θεσμική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Εταίρου ΣΕΒ 

Η πράξη έχει σκοπό  να συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες λαμβάνουν 

υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, να 

διαμορφώνει και να προωθεί θέσεις της επιχειρηματικής κοινότητας σε θέματα 

εργασιακών σχέσεων, απασχόλησης και ενεργοποιηθεί από 1/6/2016. 

2) Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του 

ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ 

Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών ενίσχυσης των 

δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης των εργαζομένων που εκπροσωπούνται στη 

ΓΣΕΕ και έχει ενεργοποιηθεί από 1/9/2016.  

3) Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων 

Η πράξη περιλαμβάνει τη μετεξέλιξη των συστημάτων της εξ` αποστάσεως και δια 

ζώσης Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής με ομάδα στόχο τους εργαζόμενους, τους 

άνεργους και τους οικονομικούς μετανάστες και έχει ενεργοποιηθεί από 1/10/2016. 

4) Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική 

παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας 

Η πράξη στοχεύει στη θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της 

Ε.Σ.Ε.Ε. και  έχει ενεργοποιηθεί από 1/3/2016. 

5) Ενίσχυση της θεσμικής & επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ 

Η πράξη του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) 

αποσκοπεί στην υποστήριξη και αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του ΣΕΤΕ ως 

κοινωνικού εταίρου και έχει ενεργοποιηθεί από 1/4/2016. 

6) Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικών 

και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ 

Η διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και 

Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ απαντά στην 

συγκεκριμένη ανάγκη θα αποτελούσε καίρια συμβολή στην ενίσχυση της θεσμικής και 

επιχειρησιακής ικανότητας της. Η πράξη έχει ενεργοποιηθεί από 1/6/2016. 

7) Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως ο κατεξοχήν αρμόδιος επιστημονικός φορέας των ΜΜΕ καλείται 

να καλύψει την ανάγκη για εξειδικευμένη πληροφόρηση στο επίπεδο της συστηματικής 

παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων αναπτύσσοντας 

μια «Δράση παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων στα 

πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης». 

8) Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας 
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Στο πλαίσιο της πράξης θα δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας το 

οποίο έχει ως σκοπό την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών 

αναπηρίας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης και την ενίσχυση της θεσμικής 

ικανότητας της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως πυρήνα παραγωγής πολιτικών για την αναπηρία. Η 

πράξη έχει ενεργοποιηθεί από 1/6/2016. 

  

 

 

Άξονας προτεραιότητας 6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 

Ο ΑΠ6 περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας 

του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την ενίσχυση της Έρευνας και της 

Καινοτομίας. 

 Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 607,6εκ.€. 

 Έχει εξειδικευτεί το 78% του ΑΠ. 

 Έχουν εκδοθεί 30 προσκλήσεις με π/υ 324,4εκ.€ (53% του π/υ του ΑΠ) 

 Έχουν ενταχθεί 68 πράξεις, με π/υ 286,5εκ.€ (47% του π/υ του ΑΠ). 

 Οι ΝΟΔΕ των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 258,9εκ.€ (43% του π/υ του 

ΑΠ). 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 176,1εκ.€ και το ποσοστό 

απορρόφησης στο 29%. 

Με βάση τα στοιχεία επίτευξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 

πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ6, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο 

Κεφάλαιο 3,  παρουσιάζονται στη συνέχεια τα βασικά αποτελέσματα και επιτεύγματα 

ανά Ειδικό Στόχο (ΕΣ). 

Στο πλαίσιο του ΕΣ10.1.1, υλοποιούνται οι εξής δράσεις: 

1) Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις 

υποδοχής 

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 3 πράξεις (σχολ. έτη 2014-17) με στόχο τη 

μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών προερχόμενων από ΕΚΟ και 

μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και τη βελτίωση των 

μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. 

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 439 σχολικές μονάδες και ωφελήθηκαν περισσότεροι από 

15.900 μαθητές. 

2) Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών  Ρομά 

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και στοχεύει στην 

βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, 

ώστε να μειωθεί η σχολική διαρροή των παιδιών Ρομά. Αποτελεί συνέχεια 
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προηγούμενων πράξεων που λειτούργησαν θετικά στην ίδια κατεύθυνση. 

Η απόκλιση των τιμών-στόχου (124 σχολικές μονάδες) από τις επιτευχθείσες τιμές (2 

σχολικές μονάδες) οφείλεται σε καθυστέρηση της έναρξης υλοποίησης της δράσης. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ10.1.2, υλοποιούνται οι εξής δράσεις: 

1) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία 

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 2 πράξεις (σχολ. έτος 2015-16) με στόχο τη 

στήριξη του ολοήμερου σχολείου και την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου. Παράλληλα, υποστηρίζονται οι εργαζόμενες μητέρες στην προσπάθεια μίας 

ισόρροπης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 

Υποστηρίχθηκαν 434 σχολικές μονάδες. 

2) Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 2 πράξεις (σχολ. έτη 2014-16). Βασικές δράσεις 

των πράξεων αυτών ήταν η πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Θεατρική Αγωγή, 

Μουσική, Εικαστικά, Πληροφορική, Αγγλικά και Φυσική Αγωγή), η υποστήριξη και 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού, 

καθώς και ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας του θεσμού των 

Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ. 

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 1.225 σχολικές μονάδες. 

3) Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο 

Το Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο αποτελεί μια σημαντική μεταρρυθμιστική 

παρέμβαση στη α’βάθμια Εκπαίδευση που αποσκοπεί στην παροχή ίσων ευκαιριών 

στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας. Σε αυτό το πλαίσιο, από 

το σχολ. έτος 2016-17, όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας από 4/θέσια και άνω 

υπάγονται σε έναν τύπο σχολείου, με ενιαίο εβδομαδιαίο ωρολόγιο και διδακτικό 

πρόγραμμα καθώς και λειτουργία προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος. 

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 4.462 σχολικές μονάδες. 

4) Ενισχυτική διδασκαλία στη β’βάθμια εκπαίδευση 

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 2 πράξεις (σχολ. έτη 2015-17). Σκοπός του 

προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, η 

βελτίωση της απόδοσης τους ώστε να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και 

η δυνατότητα πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της β’βάθμιας εκπαίδευσης. Η έναρξη 

της υλοποίησης της πράξης καθυστέρησε και ξεκίνησε το 2016. 

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 4.585 σχολικές μονάδες και ωφελήθηκαν περισσότεροι από 

96.250 μαθητές.  

5) Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)  

Η πράξη αφορά στην υποστήριξη και λειτουργία των ΚΠΕ. Τα ΚΠΕ παρέχουν 

εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών (α’ 

και β’ βάθμιας εκπαίδευσης), για την ανάπτυξη γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου 
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σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Βασικός στόχος της λειτουργίας 

τους αποτελεί η στήριξη του θεσμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε τοπικό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Ωφελήθηκαν 4.193 σχολικές μονάδες και υποστηρίχθηκαν περισσότεροι από 106.500 

μαθητές. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν από τα ΚΠΕ περίπου 318 εκπαιδευτικά προγράμματα 

για μαθητικές ομάδες α’ και β’ βαθμιας εκπαίδευσης και 130 σεμινάρια επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών. 

6) Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 3 πράξεις (σχολ. έτη 2014-17). Οι πράξεις 

αφορούν την υλοποίηση εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη 

μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η οποία περιλαμβάνει τον 

θεσμό της παράλληλης στήριξης των μαθητών που φοιτούν στο γενικό σχολείο, την 

υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία με Ειδικό 

Βοηθητικό Προσωπικό και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό. 

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 3.440 σχολικές μονάδες και ωφελήθηκαν περισσότεροι από 

5.260 μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

7) Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή / και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 3 πράξεις (σχολ. έτη 2015-17). Οι πράξεις 

αφορούν τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, με την ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης και των τμημάτων ένταξης σχολείων γενικής εκπαίδευσης, ώστε η 

εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.  

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 1.608 σχολικές μονάδες ενώ ωφελήθηκαν περισσότεροι από 

37.600 μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

8) Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην 

εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 3 πράξεις (σχολ. 2015-17). Οι πράξεις αφορούν 

τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών 

Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της μετατροπής τους σε Κέντρα 

Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, της σύστασης Σχολικών Δικτύων 

Εκπαίδευσης και Υποστήριξης  και της λειτουργίας των Επιτροπών Διαγνωστικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης  για τη διαγνωστική εκπαιδευτική 

αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς και την 

παραπομπή τους στα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης 

(ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευση. 

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 259 δομές για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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Στο πλαίσιο του ΕΣ10.1.3, υλοποιείται η δράση Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την 

αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. 

Αντικείμενό της είναι η συνέχιση και η μετεξέλιξη της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης 

για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Τα αποτελέσματά της 

αφορούν στους περίπου 300 επιμορφωτές και 35.000 επιμορφωμένους και 

πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ. Την 1/4/2016 

ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου. Καθυστέρηση 4 περίπου μηνών δημιουργήθηκε λόγω 

της αλλαγής της διοίκησης του οργανισμού. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ10.1.4, υλοποιούνται οι εξής δράσεις: 

1) Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 2 πράξεις (σχολ. έτος  2015-16). Η πράξη 

αφορά στην ενίσχυση και υποστήριξη των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων, έτσι ώστε να 

διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητά τους, κυρίως μέσω της πρόσληψης, τοποθέτησης 

και απασχόλησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και της επιμόρφωσής τους μέσω 

των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Ηλικίας. 

Υποστηρίχτηκαν 578 τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης. 

2) Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 

Η πράξη αποσκοπεί στην υποστήριξη της λειτουργίας του θεσμού των νηπιαγωγείων 

κατά το σχολ. έτος 2016-2017 με σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας 

της εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Στόχος 

της πράξης είναι η στήριξη της προετοιμασίας των νηπίων για τη μετάβασή τους στη 

Δημοτική Εκπαίδευση, η ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων τους και η ανάπτυξη 

αντιληπτικών ικανοτήτων και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων. 

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 673 τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ10.2.1, υλοποιείται η πράξη Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).  Η πράξη 

περιλαμβάνει την εξωτερική αξιολόγηση των ΑΕΙ από Επιτροπή ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων και την υποστήριξη της Αρχής με εξωτερικούς συνεργάτες 

εξειδικευμένων επιστημονικών πεδίων σε θέματα στατιστικής, διασφάλισης ποιότητας, 

αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών, ακαδημαϊκή πιστοποίηση κλπ., που δεν διαθέτει 

ο φορέας, με στόχο την επιστημονική επεξεργασία και παραγωγή δεδομένων ποιότητας. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.2.2, υλοποιούνται οι εξής δράσεις: 

1) Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης 

διδακτορικής έρευνας 

Στόχος της δράσης της είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και η 

παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της χορήγησης υποτροφιών για 

εκπόνηση διδακτορικής έρευνας, κατόπιν επιλογής των αρτιότερων και ωριμότερων 

επιστημονικά προτάσεων, με αποκλειστικά κριτήρια επιστημονικής αριστείας. Η Πράξη 

με δικαιούχο το ΙΚΥ εντάχθηκε το Φεβρουάριο του 2016 και αφορούσε στη χορήγηση 

193 υποτροφιών συνολικά σε υποψήφιους διδάκτορες για χρονικό διάστημα έως 3 έτη. 

2) Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών 
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Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών. Η πράξη με 

δικαιούχο το ΙΚΥ εντάχθηκε το Οκτώβρη του 2016 και αφορά στη χορήγηση 265 

υποτροφιών συνολικά για χρονικό διάστημα έως 2 έτη. 

3) Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) 

Με τη δράση αυτή παρέχεται η δυνατότητα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού και ταυτόχρονα προσδίδεται ένας 

δυναμικός χαρακτήρας στα προγράμματα σπουδών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της 

χώρας. Οι 1.796 θέσεις κατανεμήθηκαν σε όλα τα προβλεπόμενα κατά την πρόσκληση 

Ιδρύματα. 

Παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου λόγω θεμάτων με τη 

συμβασιοποίηση των ωφελουμένων και λόγω της τροποποίησης του ασφαλιστικού 

νόμου. 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Ο ΑΠ7 περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της διά βίου μάθησης 

και στην βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά 

εργασίας. 

 Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 453,6 εκατ. €. 

 Έχει εξειδικευτεί το 49% του ΑΠ. 

 Έχουν εκδοθεί 8 προσκλήσεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 

60,7  εκατ. € και αντιστοιχεί στο 13% του προϋπολογισμού του ΆΠ. 

 Έχουν ενταχθεί 55 πράξεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 

54,1  εκατ. € και αντιστοιχεί στο 12% του προϋπολογισμού του ΑΠ. 

 Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 32,6  εκατ. € 

και αντιστοιχούν στο 7% του π/υ του ΑΠ. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 14,3  εκατ. € και το 

ποσοστό απορρόφησης στο 3%. 

Με βάση τα στοιχεία επίτευξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 

πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ7, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο 

Κεφάλαιο 3,  παρουσιάζονται στη συνέχεια τα βασικά αποτελέσματα και επιτεύγματα 

ανά Ειδικό Στόχο (ΕΣ). 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.3.1, υλοποιούνται οι εξής δράσεις: 

1) Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 2 πράξεις (σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017). 

Αντικείμενο των Πράξεων είναι η συνέχιση και η διεύρυνση του θεσμού των Σχολείων 
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Δεύτερης Ευκαιρίας, με στόχο την επανένταξη ενηλίκων με χαμηλά τυπικά προσόντα 

(απόφοιτοι Δημοτικού) στο εκπαιδευτικό σύστημα.  Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Ν 

2525/1997) παρέχουν «δεύτερη ευκαιρία» σε όσα άτομα δεν έχουν ολοκληρώσει την 

εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και βρίσκονται εκτός συστημάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. Συγκεκριμένα, απευθύνονται σε ενήλικες (άνω των 18 ετών), οδηγούν 

στην απόκτηση τίτλου ισότιμου με το Απολυτήριο και έχουν ως στόχο να καλύψουν τα 

υπάρχοντα εκπαιδευτικά κενά και να αναπτύξουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες τόσο 

στο γενικό πληθυσμό όσο και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (φυλακισμένοι – τσιγγάνοι 

– μετανάστες) συμβάλλοντας στην πρόληψη και στην καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού, στην κοινωνική – οικονομική ένταξη και ανέλιξη και στην πληρέστερη 

συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. 

Η δράση αναμένεται να φτάσει στους 6.975 ωφελούμενους (τιμή-στόχος).  

2) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Τμηματοποιημένο έργο  

Το έργο της πράξης συνιστά ένα Πρόγραμμα Συλλογικής Υποστήριξης των Δήμων για 

την εξειδίκευση και την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης σε τοπικό 

επίπεδο. Για την επίτευξη των παραπάνω, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία 

ενός πλέγματος συστημικών σχέσεων μεταξύ Επιτελικών Φορέων με θεσμικό ρόλο και 

εξειδικευμένη γνώση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Σκοπός των παραπάνω συστημικών σχέσεων είναι η παροχή εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σε ενήλικες πολίτες μέσα από τα ΚΔΒΜ, τα οποία απευθύνονται σε 

όλους, ενήλικες ανέργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό 

επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο  διαμονής, νέους κ.λπ. με μόνη προϋπόθεση 

το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. 

Τα ΚΔΒΜ, ως μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων και υποσύστημα της δια βίου μάθησης, 

στοχεύουν -ως προς τους εκπαιδευομένους τους- στα εξής: 

•       Δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών 

πρόσβασης στην εκπαίδευση 

•       Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς 

εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών 

•       Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία εκείνων των ενηλίκων, 

οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση 

•       Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της 

διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης 

•       Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις 

νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες 

•       Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού 

•       Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη 

•       Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού 

•       Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων 
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Στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, η υποστήριξη 

και προώθηση του εκπαιδευτικού έργου και των εν γένει δράσεών του 

ενεργοποιείται  με εκπαιδευτικές δράσεις  τόσο εθνικής εμβέλειας όσο και τοπικής 

εμβέλειας, 

H παρούσα Πράξη υλοποιείται από 01/07/2015 έως 30/09/2016, αποτελεί τη β΄ φάση 

τμηματοποιημένου έργου και προβλέπει την εκπαίδευση 28.754 ενηλίκων. Η πράξη 

έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο. 

3) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση 

Η πράξη έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Δια 

Βίου Μάθησης που είτε ιδρύθηκαν και λειτούργησαν κατά την προηγούμενη 

Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ), από ΟΤΑ Α’ βαθμού, είτε πρόκειται να λειτουργήσουν 

για πρώτη φορά την τρέχουσα ΠΠ. 

Ειδικότερα αφορά στον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης 

που απευθύνονται στον ενήλικο πληθυσμό, με έμφαση σε άτομα από ΕΚΟ και στόχο 

την καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (core competences) διά βίου 

μάθησης. Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, 

ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, 

νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό 

συμμετοχή. Για τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις δράσεις γενικής 

εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για τα μέλη ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων, τους μετανάστες και τους κατοίκους απομακρυσμένων – 

δυσπρόσιτων περιοχών. 

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής 

μάθησης. Η δε υλοποίηση των τμημάτων εκπαίδευσης και μέχρι την ολοκλήρωση και 

θεσμοθέτηση του Συστήματος Πιστοποίησης της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, θα 

γίνεται με το υφιστάμενο (και όπου απαιτείται επικαροποιημένο) εκπαιδευτικό υλικό. 

Επιμέρους δράσεις της προτεινόμενης πράξης θα αποτελέσουν η ανάπτυξη και 

υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου προγραμμάτων εθνικής και τοπικής εμβέλειας, 

ελληνομάθειας μεταναστών και e-μαθημάτων, ο εμπλουτισμός και η αξιοποίηση του 

υφιστάμενου εκπαιδευτικού υλικού και τέλος η αξιολόγηση προγραμμάτων που 

μπορούν να αποτελέσουν εισροές του Συστήματος Πιστοποίησης. Για να είναι εφικτή η 

υλοποίηση των παραπάνω δράσεων απαιτείται η αξιοποίηση υφιστάμενων και η 

δημιουργία νέων ψηφιακών εργαλείων διαχείρισης και υποστήριξης του έργου με 

σημαντικότερη αυτή της ψηφιοποίησης του κύκλου εκπαίδευσης των ωφελουμένων. 

Οριζόντια δράση αποτελεί η δημοσιότητα-δικτύωση της πράξης η οποία στοχεύει 

αφενός στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τις δυνατότητες εκπαίδευσης που θα 

παρέχονται μέσω της συμμετοχής, σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες της δράσης των 

ΚΔΒΜ και αφετέρου στην ενεργοποίηση φορέων της τοπικής κοινωνίας (εργοδότες, 

εργαζόμενοι, Επιμελητήρια, υπηρεσίες απασχόλησης, ΟΤΑ α και β βαθμού, κ.ά.). 

H νέα φάση υλοποίησης των ΚΔΒΜ σε πλήρη εξέλιξη, μετά τη διαμόρφωση του 

Συστήματος Πιστοποίησης της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ 

(αναμένεται έως το τέλος του 2017), θα παρέχει επιπρόσθετα σε σχέση με την 

προηγούμενη ΠΠ, τη δυνατότητα στους απόφοιτους, που επιθυμούν και για επιλεγμένες 

Θεματικές Ενότητες, να αποκτούν βεβαίωση πιστοποίησης διασφαλίζοντας τη 
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συνεκτικότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ανταπόκρισή τους σε πρότυπα. 

Η πράξη υλοποιείται από 14/11/2016 ως 13/11/2018 και προβλέπει την εκπαίδευση 

77.981 ενηλίκων.  

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.4.2, υλοποιούνται προγράμματα πρακτικής άσκησης 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη 

αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν 

οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και 

επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό 

σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης 

των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για χρηματοδότηση η Πρακτική Άσκηση να είναι 

ενσωματωμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων/Σχολών των Ιδρυμάτων 

Ανώτατης Εκπαίδευσης που συμμετέχουν. 

1) Πρακτική Άσκηση Φοιτητών, περιόδου 2014 – 2015 

Η δράση αφορούσε τα 15 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των περιοχών της Αττικής 

και της Κεντρικής Μακεδονίας. Εντάχθηκαν συνολικά 18 πράξεις με διακριτό φυσικό 

και οικονομικό αντικείμενο, έναρξη υλοποίησης για τα Πανεπιστήμια από 1-10-2014 

και για τα Τ.Ε.Ι από 1-12-2014 και λήξη υλοποίησης τη 31-10-2015. Η τιμή-στόχος 

ωφελούμενων ανέρχεται σε 8.281 φοιτητές. 

Η πράξη ολοκληρώθηκε 31/10/2015. Έχουν συλλεχθεί απογραφικά δελτία εισόδου και 

εξόδου για το σύνολο των φοιτητών που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση (με 

εξαίρεση τους φοιτητές ενός Ιδρύματος). Δεν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ 

συλλεχθέντων και υποβληθέντων απογραφικών δελτίων και όσες υπάρχουν οφείλονται 

κατά κύριο λόγο σε δυσλειτουργίες που αφορούν το ΟΠΣ. 

2) Πρακτική Άσκηση Φοιτητών, περιόδου 2015 – 2017  

Η δράση της αφορά στο σύνολο των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. 

Εντάχθηκαν συνολικά 33 πράξεις με διάρκεια από 01-11-2015 έως 31-10-2017. Η τιμή-

στόχος ωφελούμενων για τη διετία ανέρχεται σε 26.684 φοιτητές.  

Η πρακτική άσκηση φοιτητών υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Έχουν 

συλλεχθεί απογραφικά δελτία εισόδου για το σύνολο των φοιτητών που 

πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση και αντίστοιχα απογραφικά δελτία εξόδου 

για τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν. Δεν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ 

συλλεχθέντων και υποβληθέντων απογραφικών δελτίων και όσες υπάρχουν οφείλονται 

κατά κύριο λόγο σε δυσλειτουργίες που αφορούν το ΟΠΣ. 

Συνολικά από την πρακτική άσκηση, έως το τέλος του 2016, ωφελήθηκαν 22.432 

φοιτητές. 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- 
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

Ο ΑΠ8 εισάγεται στο ΕΠ ως διακριτός ΑΠ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη 

εφαρμογής του ποσοστού συγχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στην περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας. Ο ΑΠ8 περιλαμβάνει το σύνολο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 

που έχουν επιλεγεί για τον Θεματικό Στόχο 10 για την κάλυψη των διαπιστωμένων 

αναγκών του τομέα της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης. 

 Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 74,4 εκατ. €. 

 Έχει εξειδικευτεί το 61% του ΑΠ. 

 Έχουν εκδοθεί 31 προσκλήσεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 

22,7  εκατ. € και αντιστοιχεί στο 31% του προϋπολογισμού του ΑΠ. 

 Έχουν ενταχθεί 31 Πράξεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 

21,8  εκατ. € και αντιστοιχεί στο 29% του προϋπολογισμού του ΑΠ. 

 Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 18,8  εκατ. € 

και αντιστοιχούν στο 25% του π/υ του ΑΠ. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 15,7  εκατ. € και το 

ποσοστό απορρόφησης στο 21%. 

Στον ΑΠ8 περιλαμβάνονται δράσεις που το περιεχόμενο τους έχει ήδη αναλυθεί στους 

ΑΠ6 και ΑΠ7. Στην παρούσα ενότητα, η παρουσίαση περιορίζεται στην αναφορά των 

πράξεων. Με βάση τα στοιχεία επίτευξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ7, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο 

Κεφάλαιο 3,  παρουσιάζονται στη συνέχεια τα βασικά αποτελέσματα και επιτεύγματα 

ανά Ειδικό Στόχο (ΕΣ). 

 Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.1.1, υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: 

1) Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις 

υποδοχής,  

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 2 πράξεις (σχολ. έτη  2014-17). 

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 29 σχολικές μονάδες και ωφελήθηκαν περισσότεροι από 540 

μαθητές. 

2) Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών  Ρομά 

Η απόκλιση των τιμών-στόχου (10 σχολικές μονάδες) από τις επιτευχθείσες τιμές (0 

σχολικές μονάδες) οφείλεται σε καθυστέρηση της έναρξης υλοποίησης της δράσης. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.1.2, υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: 

1) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία  

Η πράξη αφορά το σχολικό έτος 2015-2016  και ωφελήθηκαν 7 σχολικές μονάδες. 

2) Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Η εν λόγω πράξη υλοποιήθηκε τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 με στόχο τη 
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συνέχιση της εφαρμογής του θεσμού στις σχολικές μονάδες που ήδη εφαρμοζόταν. 

Το έτος 2016 υποστηρίχθηκαν 65 σχολικές μονάδες. 

3) Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο 

Το 2016 ωφελήθηκαν 111 σχολικές μονάδες. 

4) Ενισχυτική διδασκαλία στη β’βάθμια εκπαίδευση 

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 2 πράξεις (σχολ. έτη  2015-17). 

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 277 σχολικές μονάδες και ωφελήθηκαν περισσότεροι από 

5.700 μαθητές. 

Η έναρξη της υλοποίησης της πράξης καθυστέρησε και έγινε το 2016. 

5) Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) 

Ωφελήθηκαν 141 σχολικές μονάδες και υποστηρίχθηκαν περισσότεροι από 4.600 

μαθητές. 

6) Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 2 πράξεις (σχολ. έτη  2014-17). 

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 146 σχολικές μονάδες και ωφελήθηκαν περισσότεροι από 

230 μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες . 

7) Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή / και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 2 πράξεις (σχολ. έτη  2014-17). 

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 41 σχολικές μονάδες και ωφελήθηκαν περισσότεροι από 

1.400 μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

8) Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην 

εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 2 πράξεις (σχολ. έτη  2015-17). 

Το 2016 ωφελήθηκαν 20 δομές για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

9) Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού 

Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος π/υ των ανωτέρω δράσεων ανέρχεται στα 16,1 

εκατ. € τα οποία ενισχύονται με επιπλέον 3,2 εκατ. €  εθνικούς πόρους. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.1.3, έχει ενταχθεί η πράξη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την 

αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. 
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Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.1.4, έχουν ενταχθεί οι εξής πράξεις: 

1) Ολοήμερο Νηπιαγωγείο   

Η πράξη αφορά το σχολικό έτος 2015-2016. 

Το 2016 ωφελήθηκαν 41 τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης. 

2) Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 

Η πράξη αφορά το σχολικό έτος 2016-2017 και το 2016 ωφελήθηκαν 86 τάξεις 

προσχολικής εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.2.1, υλοποιείται η πράξη «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)» και αφορά στην 

αξιολόγηση ΑΕΙ από Επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και την υποστήριξη της 

Αρχής με εξωτερικούς συνεργάτες εξειδικευμένων επιστημονικών πεδίων σε θέματα 

στατιστικής, διασφάλισης ποιότητας, αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών, 

ακαδημαϊκή πιστοποίηση κλπ., που δεν διαθέτει ο φορέας, με στόχο την επιστημονική 

επεξεργασία και παραγωγή δεδομένων ποιότητας. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.2.2, υλοποιούνται οι εξής πράξεις: 

1) Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης 

διδακτορικής έρευνας 

Αφορά στη χορήγηση 14 υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες για χρονικό διάστημα 

έως 3 έτη. 

2) Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών 

Η πράξη με δικαιούχο το ΙΚΥ εντάχθηκε το Οκτώβρη του 2016 και αφορούσε στη 

χορήγηση 18 υποτροφιών για χρονικό διάστημα έως 2 έτη. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.3.1, υλοποιούνται οι εξής δράσεις: 

1) Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 2 πράξεις (σχολικά έτη 2015-17). 

Η δράση αναμένεται να φτάσει στους 478 ωφελούμενους (τιμή-στόχος). 

2) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση 

Η πράξη υλοποιείται από 14/11/2016 ως 13/11/2018 και προβλέπει την εκπαίδευση 

5.036 ενηλίκων.  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 10.4.2, έχει ενταχθεί μία πράξη Πρακτικής Άσκησης 

Φοιτητών, περιόδου 2015 – 2017 για το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με πρόβλεψη για 888 

ωφελούμενους / άτομα. Από την πρακτική άσκηση, έως το τέλος του 2016, 

ωφελήθηκαν 346 φοιτητές. 
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Άξονας προτεραιότητας 9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

Ο ΑΠ9 εισάγεται στο ΕΠ ως διακριτός ΑΠ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη 

εφαρμογής του ποσοστού συγχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στην περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας. Ο ΑΠ9 περιλαμβάνει το σύνολο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 

που έχουν επιλεγεί για τον Θεματικό Στόχο 10 για την κάλυψη των διαπιστωμένων 

αναγκών του τομέα της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης. 

 Ο π/υ του ΑΠ ανέρχεται σε 24,1 εκατ. €. 

 Έχει εξειδικευτεί το 79% του ΑΠ. 

 Έχουν εκδοθεί 28 προσκλήσεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 10,9 εκατ. € 

και αντιστοιχεί στο 43% του π/υ του ΑΠ. 

 Έχουν ενταχθεί 29 Πράξεις, ο π/υ των οποίων ανέρχεται στα 10,9 εκατ. € και 

αντιστοιχεί στο 45% του π/υ του ΑΠ. 

 Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 10 εκατ. € και 

αντιστοιχούν στο 42% του π/υ του ΑΠ. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 9,1  εκατ. € και το 

ποσοστό απορρόφησης στο 38%. 

Στον ΑΠ9 περιλαμβάνονται δράσεις που το περιεχόμενο τους έχει ήδη αναλυθεί στους 

ΑΠ6 και ΑΠ7. Στην παρούσα ενότητα, η παρουσίαση περιορίζεται στην αναφορά των 

πράξεων. Με βάση τα στοιχεία επίτευξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ7, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο 

Κεφάλαιο 3,  παρουσιάζονται στη συνέχεια τα βασικά αποτελέσματα και επιτεύγματα 

ανά Ειδικό Στόχο (ΕΣ). 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.1.1, υλοποιούνται οι εξής δράσεις: 

1) Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις 

υποδοχής,  

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 2 πράξεις (σχολ. έτη  2014-17). 

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 36 σχολικές μονάδες και ωφελήθηκαν περισσότεροι 350 

μαθητές. 

2) Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών  Ρομά 

Η απόκλιση των τιμών-στόχου (4 σχολικές μονάδες) από τις επιτευχθείσες τιμές (0 

σχολικές μονάδες) οφείλεται σε καθυστέρηση της έναρξης υλοποίησης της δράσης. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.1.2, υλοποιούνται οι εξής δράσεις: 

1) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία  
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Η πράξη αφορά το σχολικό έτος 2015-2016  και ωφελήθηκαν 6 σχολικές μονάδες. 

2) Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Η εν λόγω Πράξη υλοποιήθηκε τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 και 

ωφελήθηκαν 58 σχολικές μονάδες.  

3) Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο 

Το 2016 ωφελήθηκαν 99 σχολικές μονάδες. 

4) Ενισχυτική διδασκαλία στη β’βάθμια εκπαίδευση 

Η υλοποίηση της δράσεις περιλαμβάνει 2 πράξεις (σχολ. έτη 2015-17). 

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 75 σχολικές μονάδες και ωφελήθηκαν περισσότεροι από 

1.550 μαθητές.  

5) Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Ωφελήθηκαν 122 σχολικές μονάδες και υποστηρίχθηκαν περισσότεροι από 2.500 

μαθητές. 

6) Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 2 πράξεις (σχολ. έτη  2014-17). 

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 98 σχολικές μονάδες και ωφελήθηκαν περισσότεροι από 160 

μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

7) Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή / και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 2 πράξεις (σχολ. έτη  2014-17). 

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 19 σχολικές μονάδες ενώ ωφελήθηκαν περισσότεροι από 

1.450 μαθητές με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

8) Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην 

εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 21 δομές για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.1.3, έχει ενταχθεί η πράξη  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για 

την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη.  

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.1.4, έχουν ενταχθεί οι εξής πράξεις: 

1) Ολοήμερο Νηπιαγωγείο   

Η πράξη αφορά το σχολικό έτος 2015-2016. 
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Το 2016 υποστηρίχθηκαν 14 τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης. 

2) Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 

Η πράξη αφορά το σχολικό έτος 2016-2017. 

Το 2016 υποστηρίχθηκαν 140 τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.2.1, έχει ενταχθεί η πράξη Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)  και αφορά στην 

αξιολόγηση 1 ΑΕΙ. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.2.2, υλοποιούνται οι εξής πράξεις: 

1) Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης 

διδακτορικής έρευνας 

Αφορά στη χορήγηση 4 υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες για χρονικό διάστημα 

έως 3 έτη. 

2) Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών 

Η πράξη με δικαιούχο το ΙΚΥ εντάχθηκε το Οκτώβρη του 2016 και αφορούσε στη 

χορήγηση 6 υποτροφιών για χρονικό διάστημα έως 2 έτη. 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 10.3.1, έχουν ενταχθεί οι εξής πράξεις: 

1) Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας  

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει 2 πράξεις (σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017). 

Η δράση αναμένεται να φτάσει στους 300 ωφελούμενους (τιμή-στόχος). 

2) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση 

Η πράξη υλοποιείται από 14/11/2016 ως 13/11/2018 και προβλέπει την εκπαίδευση 

1.485 ενηλίκων.  

 

 

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] 

 

Η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και η προαγωγή της ισότητας ευκαιριών 

διατρέχουν οριζόντια ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, ενώ επιπλέον αναλαμβάνονται συγκεκριμένες 

ενέργειες για την: 

•Ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

•Ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και τη ΔΒΜ 
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•Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας 

•Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και διασφάλιση της 

προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ. 

Μέσω των υλοποιούμενων δράσεων, προωθείται: 

-η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και υποστήριξη της επαγγελματικής ανέλιξης των 

γυναικών 

-η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας 

-η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

-η στήριξη της οικογένειας, και της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής 

ζωής 

-η καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας και στα συστήματα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης λόγω φύλου και αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων 

-η ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, παρακολούθηση και 

αξιολόγησή τους. 

Στο πλαίσια της ΕΠ 8.4 έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται παρεμβάσεις για την 

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής που στοχεύουν στην ενίσχυση 

της απασχολησιμότητας και στην υποστήριξη της επαγγελματικής ανέλιξης των 

γυναικών, ιδίως των εργαζομένων με επισφαλή θέση εργασίας, μέσω της παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας παιδιών, καθώς και η προώθηση της ισότητας των φύλων στις 

επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο της ΕΠ 8.7 έχουν σχεδιαστεί στοχευμένες δράσεις όπως η μελέτη 

στρατηγικής για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας που έχει ως 

σκοπό την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αναπηρίας και 

την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της ΕΣΑΜΕΑ ως πυρήνα παραγωγής πολιτικών 

για την αναπηρία. 

Στο πλαίσιο της ΕΠ 10.1, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται δράσεις με στόχο την 

εξασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την 

ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικών μονάδων 

 Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην 

εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις υποδοχής 

 Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά 

 Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων 

Τέλος, σημειώνεται ότι με αποφάσεις των ΕΠΠΑ έχουν εγκριθεί κριτήρια αξιολόγησης 

πράξεων ΚΕ και κριτήρια αξιολόγησης πράξεων μη ΚΕ. Ειδικά, στην 2η ομάδα 
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Κριτηρίων «Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου» 

αξιολογούνται εκτός των άλλων: 

 Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης 

(Β4). Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, 

εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου 

προσανατολισμού. 

 Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (Β4). Εξετάζεται 

πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία ή αν 

ενσωματώνει λειτουργίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ΑμεΑ. 

Τα κριτήρια είναι δυαδικά (ναι/ όχι) και η πράξη τυγχάνει θετικής αξιολόγησης όταν 

και τα δύο κριτήρια είναι ΝΑΙ. 

 

 

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Βασική επιδίωξη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η μετάβαση σε μια 

οικονομία  φιλική στο περιβάλλον με αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλά επίπεδα 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, παράλληλα με την προστασία του φυσικού, 

πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Για την 

εξυπηρέτηση των στόχων της συγκεκριμένης χρηματοδοτικής προτεραιότητας 

σημαντικό ρόλο παίζει η προώθηση της κατάλληλης προσαρμογής των συστημάτων 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ανάλογων δράσεων ευαισθητοποίησης σε τομείς που 

σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια. Στο ανωτέρω πλαίσιο, εντός του 2016 

σχεδιάστηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται η πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης», η οποία αφορά στην υποστήριξη και λειτουργία των Κέντρων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Τα ΚΠΕ παρέχουν εκπαίδευση, 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), για την ανάπτυξη γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου 

σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Βασικός στόχος της λειτουργίας 

τους αποτελεί η στήριξη του θεσμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε τοπικό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα περιβάλλοντος 

ώστε να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ικανοί να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος 

και υπευθυνότητα απέναντι στη φύση. 

Τέλος, η επίτευξη των στόχων αναφορικά με την αειφόρο ανάπτυξη περιλαμβάνει και 

την εκτίμηση της συμβολής στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα ποσά που υπολογίζονται αυτόματα στην ενότητα 11.4 της 

ΕΕΥ 2016. Για το ΕΠ ΑΝΑΕΔΒΜ, ο πίνακας επιστρέφει μηδενικές τιμές. 

 

 

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 Proportion of total allocation to 
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for climate change objectives 

(EUR) 

the operational programme 

(%) 

Σύνολο 0,00 0,00% 

 

 

 

11.5. Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος 

Ο ρόλος των εταίρων στον σχεδιασμό του ΕΠ 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας σχεδιασμού του ΕΠ, υιοθετήθηκαν  οι αρχές της 

διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και οι αρχές της 

συμμετοχικότητας, τα πορίσματα και τα συμπεράσματα των οποίων αξιοποιήθηκαν 

τόσο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των αναπτυξιακών αναγκών των 

τομέων της απασχόλησης και της εκπαίδευσης όσο και στον σχεδιασμό των 

κατάλληλων παρεμβάσεων/δράσεων. 

Με την 1η εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για τον σχεδιασμό του αναπτυξιακού 

προγραμματισμού για τον Τομέα της Απασχόλησης 2014-2020. Αντίστοιχα, η ΕΥΔ του 

ΕΠ ΕΔΒΜ διαμόρφωσε το πλαίσιο σχεδιασμού και κατάρτισης του Τομέα της 

Εκπαίδευσης και της ΔΒΜ για την ΠΠ 2014-2020, προσκαλώντας τους βασικούς 

δικαιούχους, τους εποπτευόμενους από το ΥΠΑΙΘΠΑ φορείς, καθώς και τους 

κοινωνικούς εταίρους να ενημερωθούν για τη διαδικασία σχεδιασμού και 

προγραμματισμού και να καταθέσουν τις προτάσεις τους. 

Σε όλη τη διάρκεια της κατάρτισης του ΕΠ η διαβούλευση με επιτελικούς φορείς και 

βασικούς δικαιούχους αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο σχεδιασμού. Παράλληλα, η 

διαβούλευση διεξήχθη σε ένα ευρύτερο αριθμό φορέων, ΜΚΟ, τοπικούς 

αναπτυξιακούς φορείς, περιβαλλοντικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, εκπροσώπους του επιχειρηματικού τομέα, συνδέσμους – ενώσεις φορέων, 

ερευνητικούς φορείς κλπ. 

Ο ρόλος των εταίρων στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΠ 

Η συμμετοχή των εταίρων στην υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του 

προγράμματος διασφαλίζεται μέσα από τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης (ΕΠΠΑ) του ΕΠ. 

Η ΕΠΠΑ παρακολουθεί, μεταξύ άλλων, την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ και την 

τήρηση των αιρεσιμοτήτων, εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των πράξεων και λαμβάνει 

αποφάσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του ΕΠ. Η σύνθεση της 

ΕΠΠΑ περιλαμβάνει αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων με 

δικαίωμα ψήφου. 

Έως το τέλος του 2016 η ΕΠΠΑ είχε συνεδριάσει 2 φορές και είχε εκδώσει 14 

αποφάσεις με τη διαδικασία της «γραπτής διαδικασίας» σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

Εσωτερικού Κανονισμού της. Συνοπτικά οι αποφάσεις περιλάμβαναν την έγκριση: 

 της εξειδίκευσης νέων δράσεων και της επικαιροποίησης στοιχείων δράσεων 

του εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ), 

 του πλάνο πληροφόρησης και επικοινωνίας για το έτος 2016, 
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 της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠ έτους 2015, 

 της μεθοδολογίας και κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 

του ΕΠ, 

 της μεθοδολογίας επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη 

ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» του ΕΠ. 

 της μεθοδολογίας και των κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης 

Ο ρόλος των εταίρων στην υλοποίηση του ΕΠ 

Στην ΠΠ 2014 – 2015 δόθηκε έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της θεσμικής 

ικανότητας Κοινωνικών Εταίρων, καθώς και στην ενίσχυση τριτοβάθμιων συλλογικών 

φορέων που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις αλλά και 

αντιπροσωπευτικών φορέων Κοινωνίας των Πολιτών. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 8.7.(ii) έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 

δράσεις για τη θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων, ιδίως 

τομεακής και κλαδικής στόχευσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την υποστήριξη 

ωφελουμένων, στα πεδία των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και των θεσμών της 

αγοράς εργασίας, για την ενθάρρυνση της επαρκούς συμμετοχής και πρόσβασης τους 

σε ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ. 
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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 

Οι αξιολογήσεις ως αρχή αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας, 

της αποτελεσματικότητας και της λογικής συνέπειας της συνδρομής των Ταμείων, 

καθώς και της στρατηγικής και της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Η κάθε αξιολόγηση μπορεί να είναι: 

α) στρατηγικής φύσης προκειμένου να εξετάζεται η εξέλιξη ενός προγράμματος ή μιας 

ομάδας προγραμμάτων σε σχέση με τις κοινοτικές και εθνικές προτεραιότητες 

β) επιχειρησιακής φύσης προκειμένου να υποστηρίζεται η παρακολούθηση ενός 

επιχειρησιακού προγράμματος 

Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός Επιχειρησιακού 

Προγράμματος,  πραγματοποιούνται αξιολογήσεις μιας παρέμβασης ή/και δέσμης 

παρεμβάσεων, προκειμένου να αποτιμηθεί η πορεία της παρέμβασης, τα αποτελέσματά 

της και η πιθανή ανάγκη επαναπροσδιορισμού ορισμένων συστατικών της στοιχείων. 

Στις 20/12/2016 η Ε.Ε. εξέδωσε Συνοπτική έκθεση του 2016 σχετικά με τις Ετήσιες 

Εκθέσεις Υλοποίησης των προγραμμάτων που καλύπτουν την περίοδο υλοποίησης 

2014-2015 όπου μεταξύ άλλων σημειωνόταν ότι: 

 Τα σχέδια θα πρέπει να επανεξετάζονται σε τακτική βάση 

 Θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις ως προς τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των 

αξιολογήσεων, την καθιέρωση του αριθμού τους και την παροχή στοιχείων που 

θα αποδεικνύουν τον αντίκτυπο νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται επί του 

παρόντος σε ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να ενημερώνονται οι φορείς 

χάραξης πολιτικής 

Ένας από τους κεντρικούς στόχους  του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 

2014-2020 περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι αξιολογήσεις θα παρέχουν τις αναγκαίες 

εισροές για την κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων και των εκθέσεων προόδου του ΕΠ. 

Με βάση το δεδομένο ότι η επιλογή των μελετών του εγκεκριμένου Σχεδίου 

Αξιολόγησης βασίστηκε σε κριτήρια κάλυψης της στοχοθεσίας του Προγράμματος 

αλλά και αντιπροσωπευτικής βαρύτητας των παρεμβάσεων, η εφαρμογή του Σχεδίου 

Αξιολόγησης ακολουθεί την λογική της σταδιακής υλοποίησης του Ε.Π. 

  

Ο σκοπός είναι η εξαγωγή συνδυαστικών συμπερασμάτων  ανάμεσα στους επιμέρους 

στόχους που έχουν τεθεί και στην αποτελεσματικότητα των δράσεων που υλοποιούνται. 

To Σχέδιο Αξιολόγησης καταρτίστηκε μετά από συνεργασία με τις Μονάδες της ΕΥΔ, 

την ΕΥΣΕΚΤ και τις οδηγίες της ΕΕ, της ΕΑΣ και της Ειδικής Γραμματείας 

και  υποβλήθηκε προς έγκριση στην 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

στις 26/10/2016. Σε συνέχεια της έγκρισής του από την ΕπΠα αναρτήθηκε στην SFC. 
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Ειδικότερα για το 2016 και το Α’ τρίμηνο του 2017, το Σχέδιο Αξιολόγησης προβλέπει 

τον εξής χρονοπρογραμματισμό: 

 Αξιολόγηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων έτους 2015 

(επενδυτική προτεραιότητα 8.2) 

 Αξιολόγηση των Συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΕΠΑΝΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 

(επενδυτική προτεραιότητα 8.7) 

 Αξιολόγηση των δράσεων Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

(επενδυτικές προτεραιότητες 8.4, 9.i & 9.iii 

 On-going Αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος (οριζόντια), με 

milestones τα έτη από 2017 έως 2021. 

Συνοπτικά η πορεία των Αξιολογήσεων που προαναφέρθηκαν και τις οποίες έχει 

δεσμευτεί να υλοποιήσει στο δεδομένο χρονικό διάστημα η ΕΥΔ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, 

καταγράφεται ως εξής: 

Α. Αξιολόγηση Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (Π.Α.Ν) έτους 2015 

Η μελέτη ολοκληρώθηκε εντός των χρονικών ορίων της σύμβασης με τον ανάδοχο 

(Ινστιτούτο Εργασίας  ΓΣΕΕ/ Οκτώβριος 2015 – Απρίλιος 2016) και έγινε σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές που είχαν θέσει προηγούμενες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα πορίσματα της μελέτης παρουσιάζονται στο κεφ. 4 της 

παρούσας Έκθεσης. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η αξιολόγηση έλαβε υπόψη της και 

στάθμισε τους δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος (ΠΑΝ και ΕΚΤ), σύμφωνα με 

τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Monitorig of ESF: Practical example-

Calculation of representative samples of participants, October 2015). 

Β. Αξιολόγηση των Συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΕΠΑΝΔ ΕΔΒΜ 2014-2020  

Μετά την άρση της αυτοδέσμευσης στις 8 Απριλίου 2016 και ταυτόχρονα με την 

πρόοδο υλοποίησης της Συστημικής Παρέμβασης 1 «Ολοκλήρωση Συστήματος 

Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας», καθίσταται πλέον δυνατή, αφενός η 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων και 

αφετέρου η τροφοδότηση με σημαντικές πληροφορίες (πχ διασταύρωση 

στοιχείων/δεικτών) των παρεμβάσεων που σχετίζονται με την κατάρτιση και την 

απασχόληση. 

  

Γ. Αξιολόγηση των δράσεων Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής  

Στις 6/6/2017 αναρτήθηκε από την ΕΥΔ ΑΝΑΔΕΔΒΜ η Διακήρυξη Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για το έργο «Αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ (επενδυτικές προτεραιότητες 

8.4, 9i και 9iii)». 

Τα βασικά Αξιολογικά κριτήρια και ερωτήματα της μελέτης, σε κάθε μία από τις 

Αξιολογητικές Ενότητες είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

1. Αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων 

2. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Πράξης 

3. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ως προς τους στόχους των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (Τομεακών και ΠΕΠ) 

4. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης ως προς τον ωφελούμενο 
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πληθυσμό 

5. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης ως προς τις δομές παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών 

Δ. On-going Αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος 

Η ΕΥΔ βρίσκεται στη διαδικασία συζήτησης και διερεύνησης ανάληψης της 

κατάλληλης πρωτοβουλίας για την υλοποίηση της On-going Αξιολόγησης του Ε.Π. 

ΑΝΑΔΕΔΒΜ το 2017 (με αναφορά στο έτος 2016). 

Η αξιολόγηση αυτή θα εστιάσει στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Ε.Π., 

στην επίτευξη των στόχων του πλαισίου Επιδόσεων και στην επικαιρότητα της λογικής 

της παρέμβασης ενόψει και των νέων πόρων που θα κατανεμηθούν στα Ε.Π. 

Τα ειδικά θέματα που αφορούν τις διαδικασίες της Αξιολόγησης  και στα οποία θα 

δοθεί ιδιαίτερο βάρος  σύμφωνα με πρόσφατες κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, είναι τα 

ακόλουθα: 

 Η διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων της Αξιολόγησης μέσω της 

υιοθέτησης λίστας συγκεκριμένων κριτηρίων 

 Η διαδικασία παρακολούθησης των συστάσεων της Αξιολόγησης για την 

καλύτερη δυνατή χρήση τους 

 

 

12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που 

εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας 

Η ΕΥΔ ΕΠ ΑNAΔΕΔΒΜ το 2016 υλοποίησε ενέργειες επικοινωνίας για την ενίσχυση 

της αναγνωρισιμότητας του ΕΠ και της διαφάνειας εστιάζοντας και στις δυνατότητες 

χορήγησης των πόρων. Ειδικότερα οι βασικοί πυλώνες επικοινωνίας της ΕΥΔ και η 

πρόοδος υλοποίησης κατά το 2016 είναι: 

Ιστοσελίδες ΕΥΔ: Αξιοποιήθηκαν οι δύο ιστότοποι των ΕΠ ΑΝΑΔ (τομέας Εργασίας) 

και ΕΔΒΜ (τομέας Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης). Η συνεχής επικαιροποίησή 

τους εξασφαλίζει την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων. Το 

περιεχόμενο εμπλουτίστηκε με αδιάλειπτη ανάρτηση προσκλήσεων και εντάξεων 

πράξεων, Δελτίων Τύπου, ανακοινώσεων για την πορεία αιτημάτων χρηματοδότησης, 

με ειδικό πεδίο για τις «Καταγγελίες για την απάτη στις διαρθρωτικές δράσεις» με 

παραπομπή στην αρμόδια Γενική Γραμματεία, με τον Οδηγό για την Τήρηση των 

Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (υποχρεώσεις  Δικαιούχων) καθώς και με 

ειδική ενότητα βοηθητικού εποπτικού υλικού για όλες τις πιθανές περιπτώσεις 

επικοινωνιακών δράσεων. Τα βασικά στοιχεία επισκεψιμότητας διαμορφώθηκαν 

ακολούθως: Για τον τομέα Εργασίας (www.epanad.gov.gr): 36.192 επισκέψεις (κατά 

Μ.Ο.), 24.814 μοναδικοί επισκέπτες, 108.849 σελιδοπροβολές. Για τον τομέα 

Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης (www.edulll.gr): 439.704 επισκέψεις, 157.649 

μοναδικοί επισκέπτες, 5.342.314 σελιδοπροβολές (Πηγές: ΜΟΔ & Google Analytics). 

Η ΕΥΔ συνέβαλε επίσης στην επικαιροποίηση των ιστοσελίδων www.espa.gr, 

www.anaptyxi.gov.gr & www.esfhellas.gr με αναρτήσεις προκηρύξεων, 

προσκλήσεων και εκδηλώσεων δράσεων του ΕΠ. 

Κοινωνικά Δίκτυα: Συνεχίστηκε η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων, ειδικότερα 

του Facebook, ως το πλέον δημοφιλές μέσο, παράλληλα με το Twitter, το LinkedIn 
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και το YouTube. Πραγματοποιούνταν 3-5 αναρτήσεις/εβδομάδα, κυρίως στο Fb, οι 

οποίες προσαρμόζονταν ανάλογα με τις επικοινωνιακές ανάγκες του προγράμματος. Το 

2016 παρουσιάστηκε αυξητική τάση κατά 10% περίπου, στους χρήστες των 

λογαριασμών των κοινωνικών δικτύων, με συνολικά 16.002 «φίλους» στον κεντρικό 

λογαριασμό του Facebook, 1.466 χρήστες στο  Twitter και 221 στο LinkedIn. Η 

παρουσία του ΕΠ στα κοινωνικά δίκτυα παραμένει η πρώτη σε «ακόλουθους» σε σχέση 

με όλα τα άλλα ΕΠ του ΕΣΠΑ πανελλαδικά και συγκεντρώνει θετικά σχόλια από το 

κοινό. 

Γραφείο Πληροφόρησης: Παράλληλα των κύριων καθηκόντων τους, δύο στελέχη της 

ΕΥΔ υποστήριξαν τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές ερωτήσεις για τη διευκόλυνση των -

δυνητικών- δικαιούχων και του ευρέως κοινού. Το 2016 διεκπεραιώθηκαν κατά Μ.Ο. 

100 ερωτήματα μηνιαίως. 

Ετήσια Επικοινωνιακά Γεγονότα: Α). Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ προέβη την άνοιξη του 2016 σε πρόσκληση/ 

ανοιχτό κάλεσμα προς τα φεστιβάλ κινηματογράφου, ντοκιμαντέρ & animation» 

της Ελλάδας με στόχο τη δημιουργία αφιερωμάτων που άπτονται των θεματικών 

πεδίων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των ΕΠ που υπάγονται στην Ειδική 

Γραμματεία. Πραγματοποιήθηκαν (9/2016-12/2016) εννέα θεματικά αφιερώματα στα 

φεστιβάλ Animasyros, AegeanDocs, Νύχτες Πρεμιέρας, Microμ, Φεστιβάλ Ελληνικού 

Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας, Διεθνές Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών Μικρού Μήκους 

Αμοργού, CineΙστορίες Χανίων, Διεθνές Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών CAID, 

Νεανικό Πλάνο και αφορούσαν στα παρακάτω θέματα: 

Μειονότητες/Ρομά/Διαπολιτισμική  εκπαίδευση  Έρευνα  & Καινοτομία , Νέοι, 

Γυναίκες & Εργασία, Άτομα με Αναπηρία και Κοινωνική Οικονομία. Διανεμήθηκαν 

10.000 φυλλάδια του ΕΠ, το οποίο προβλήθηκε και μέσω  οπτικοακουστικού υλικού. 

Σε κάθε εκδήλωση υπήρχαν προωθητικά λάβαρα. Βάσει των στοιχείων αποτίμησης των 

φεστιβάλ, συνολικά στα 9 αφιερώματα συμμετείχαν περισσότεροι από 53.551 θεατές , 

πραγματοποιήθηκαν 1.093 προβολές τηλεοπτικών σποτ που αναφέρονταν στις 

θεματικές των αφιερωμάτων με μνεία της συγχρηματοδότησης του ΕΠ,  έγιναν 191 

καταχωρήσεις στον τύπο και καταγράφηκαν 88.500 επισκέψεις στις ιστοσελίδες των 

φεστιβάλ και στα κοινωνικά δίκτυα. Β)  Η ΕΥΔ συμμετείχε για 5η συνεχή χρονιά στην 

εκστρατεία «Νεολαία σε Κίνηση», πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με στόχο τη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας των νέων. Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στις πόλεις Κατερίνη 

(15-16.4.16) και Χανιά (13-14.5.16) με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 

Ημέρα της Ευρώπης. Στελέχη της ΕΥΔ ενημέρωσαν το ευρύ κοινό ως προς τις 

συγχρηματοδοτούμενες δράσεις και διανεμήθηκαν περίπου 2.000 φυλλάδια. Γ) Από 22-

31.12.16 υλοποιήθηκε Pin to top ανάρτηση στο fb με τα σημαντικότερα σημεία του 

προωθητικού υλικού του ΕΠ. 

Προωθητικό υλικό: Για τις ανάγκες των παραπάνω εκδηλώσεων δημιουργήθηκαν δύο 

έντυπα. Το πρώτο   διανεμήθηκε στις δράσεις της «Νεολαίας σε Κίνηση»  και 

περιέγραφε τους στόχους του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και τις δράσεις που είχαν υλοποιηθεί 

ως τον Απρίλιο του 2016. Το δεύτερο δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2016 και 

περιλάμβανε τις κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠ  και τις πιο ενδεικτικές δράσεις ανά 

κατηγορία. 

Συνεργασίες - Συνέργειες ΕΥΔ με άλλους φορείς: Υπήρξε συνεχής επικοινωνία και 

υποστήριξη δικαιούχων και ΕΦ με στόχο την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση των 

ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας.  Η ΕΥΔ συμμετείχε στη συνάντηση του 

Ελληνικού Δικτύου Δημοσιότητας για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, την 1/4/16 όπου 
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συζητήθηκαν οι στρατηγικές κατευθύνσεις και προβλήθηκαν καλές πρακτικές 

επικοινωνίας. Επίσης, στις 15/6/16 παρουσιάστηκαν στους Εσθονούς ομολόγους   α) 

η  μεθοδολογία  υλοποίησης της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και β)η 

επικοινωνιακή  στρατηγική  του προγράμματος. Πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με 

πολλαπλασιαστές πληροφόρησης για τη διάδοση των πληροφοριών των προκηρύξεων 

και προβολών ψηφιακών μαρτυριών/καλών πρακτικών (Υπουργείο, Δικαιούχους, 

Κοινοτικές Υπηρεσίες κ.ά.). Τέλος, δημοσιεύτηκαν έξι δελτία τύπου 

του  Υπουργείου  Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με δράσεις του ΕΠ και 24 δελτία 

τύπου της Ειδικής Γραμματείας. 

Υποχρεωτικές ενέργειες βάσει του ΕΚ1303/2013: Συνεχίστηκε η ηλεκτρονική 

δημοσιοποίηση τόσο στις ιστοσελίδες του ΕΠ όσο και στην ιστοσελίδα www.espa.gr, 

του καταλόγου των πράξεων του ΕΠ, ο οποίος ενημερώνεται κάθε 6 μήνες. 

Αποτίμηση: Λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση του ετήσιου πλάνου πληροφόρησης 

και επικοινωνίας 2016 όσο και την ανταπόκριση των ομάδων στόχευσης στις 

πραγματοποιηθείσες ενέργειες, η επιλογή των δράσεων επικοινωνίας περιλάμβανε το 

σωστό μίγμα ενεργειών. Η ανταπόκριση και η αναγνωρισιμότητα αποτιμάται θετικά 

μέσα από την αυξημένη ζήτηση πληροφόρησης του ευρέως κοινού τόσο στις ετήσιες 

εκδηλώσεις όσο και μέσα από ερωτήσεις που απευθύνονταν στο γραφείο 

πληροφόρησης. Υπήρξε ανταπόκριση των Δικαιούχων -ως πολλαπλασιαστές της 

πληροφόρησης- και αποδοχή της ενιαίας ταυτότητας. Η διανομή ενημερωτικού υλικού 

σχετικά με το πρόγραμμα, η ιδιαίτερα αυξημένη υποβολή αιτήσεων σε προγράμματα 

του ΕΠ (π.χ. «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές», 

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής») κατέδειξε ότι μεγάλο τμήμα 

του κοινού είχε συνεχή ενημέρωση για τις δραστηριότητες του ΕΠ και τους στόχους 

του. 
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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 

 

Το περιεχόμενο και οι στόχοι του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 έχουν οριζόντιο και 

εθνικό χαρακτήρα και για το λόγο αυτό δεν προσιδιάζουν στην ολοκληρωμένη 

προσέγγιση στην εδαφική ανάπτυξη. 

 

 

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 με θέμα «Βασικές 

κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, 

επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα». 

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. 

1. 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 :  

1. 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) 

2. 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. 

3. Πιλοτικές ενέργειες/εφαρμογές (από τη ΜΟΔ Α.Ε.) για υποστήριξη 

Δικαιούχων και αναθετουσών αρχών.  

Κατά το 2016, η ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ υποστήριξε το σύνολο των δικαιούχων του ΕΠ 

μέσω τεχνικών συναντήσεων σε θέματα που αφορούσαν τις απαιτήσεις για την 

εφαρμογή του ΣΔΕ, τη διαδικασία διαχείρισης και παρακολούθησης πράξεων, τη 
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διαδικασία χρηματοδότησης πράξεων, τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων κλπ. 

Οι συναντήσεις αυτές γίνονταν είτε με μεμονωμένους δικαιούχους είτε με ομάδες 

δικαιούχων που υλοποιούν ομοειδή έργα). Επίσης, γενικά θέματα διαχείρισης 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο προγραμματισμένων τεχνικών συναντήσεων (πχ 

συναντήσεις εκπροσώπων των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Πανεπιστήμιων, 

Σύνοδος Πρυτάνεων Πανεπιστημίων κλπ). 

 

 

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων 

 

Δεν έχει εφαρμογή στο ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ. 

 

 

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: 

 

Δεν έχει εφαρμογή στο ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ. 

 

 

  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) 

  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 

 

Η κοινωνική καινοτομία ως ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών (προϊόντων, 

υπηρεσιών και προτύπων) καλύπτει κοινωνικές ανάγκες και δημιουργεί νέες κοινωνικές 

σχέσεις ή συνεργασίες. Για το σκοπό αυτό, η κοινωνική καινοτομία ενσωματώνεται ως 

οριζόντια αρχή στις δράσεις των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8.2, 8.7  και 9.5 του ΕΠ 

ΑΝΑΔΕΔΒΜ. 

Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8.2, η έννοια της κοινωνικής καινοτομίας 

θα μπορούσε να ενισχυθεί στην περίπτωση υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, 

επιταγής επανένταξης Νέων Θέσεων Εργασίας και υποστήριξης της αυτοαπασχόλησης 

σε τομείς που ενδεικτικά σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια και τις 

τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας. 

Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8.7, προβλέπονται διακρατικές 

συνεργασίες για τις Συστημικές Παρεμβάσεις 2, 3 και 5. 

Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.5, σχεδιάζεται η υποστήριξη της 

δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, 

η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων 

δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. 

Εντός του 2016, εξειδικεύθηκαν δράσεις στο πλαίσιο της ΕΠ 9.5, που περιλαμβάνουν 

το σχεδιασμό υπηρεσιών για την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και τη δημιουργία 

νέων κοινωνικών σχέσεων και συνεργασιών, ωστόσο  δεν ξεκίνησε η υλοποίηση τους. 

Επιπλέον εντάχθηκαν δράσεις στο πλαίσιο της ΕΠ 8.7, οι οποίες όμως δεν έχουν 

ολοκληρωθεί ακόμα.  

 

 

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 

 

Η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και η προαγωγή της ισότητας ευκαιριών 

διατρέχουν οριζόντια το ΕΠΑΝΑΕΔΒΜ, ενώ επιπλέον αναλαμβάνονται συγκεκριμένες 

ενέργειες για την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την ισότιμη πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, στην κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, την Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω, 

φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισμού και διασφάλιση της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ. 

Εντός του 2016, σχεδιάστηκαν και ξεκίνησαν σταδιακά να υλοποιούνται δράσεις για 

ομάδες-στόχου που εμφάνιζαν συγκεκριμένα οικονομικά ή/και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα οποία κατατάσσονται οι εν λόγω πληθυσμιακές ομάδες 

στην κατηγορία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΑμΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι, 

άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, άτομα που υφίστανται διακρίσεις). 

Οι δράσεις αυτές αφορούσαν: 

 διοικητικές παρεμβάσεις συστημικού χαρακτήρα που αναμένεται να 
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διευκολύνουν την ενεργοποίηση συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η 

ενεργοποίηση δράσεων για τη θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση των 

κοινωνικών εταίρων 

 συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης κάθε μορφής διακρίσεων. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι εξής δράσεις:  

o Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος 

o Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα σε Θύλακες Ανεργίας 

o Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 

σε Δήμους και σε υπηρεσίες A' υποδοχής 

o Προγράμματα για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής 

o Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - 

Τάξεις υποδοχής 

o Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ 

o Ένταξη και Εκπαίδευση Μουσουλμανόπαιδων 

o Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην 

εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

o Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με 

αναπηρίες ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

o Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη 

μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

o Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης 

για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

o Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριων που 

ανήκουν σε ΕΚΟ 

o Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

o Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 

Με την πρόοδο της εξειδίκευσης των δράσεων του Προγράμματος, διαπιστώνονται ότι 

κρίσιμες δεξαμενές των ανωτέρω ομάδων-στόχου παρουσιάζουν μεγάλη συγκέντρωση 

στην Περιφέρεια Αττικής καθώς και στα υπόλοιπα μεγάλα αστικά κέντρα. Για αυτό το 

λόγο δόθηκε προτεραιότητα στον σχεδιασμό και εφαρμογή στρατηγικών αντιμετώπισης 

της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις περιοχές των μεγάλων αστικών 

κέντρων όπου παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση μεταναστών και πολιτών που 

πλήττονται από τη φτώχεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την άμεση εξάντληση των 

περιορισμένων χρηματικών πόρων στις ανωτέρω περιφέρειες. 

Μέσα από την υλοποίηση του ανωτέρω πλέγματος δράσεων/παρεμβάσεων, αναμένεται 

να ενισχυθεί ο βαθμός ένταξης των ΕΚΟ στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας και 

να ενδυναμωθεί το πλαίσιο που διευκολύνει την κοινωνική τους ένταξης. Αναλυτικά 

στοιχεία για το στάδιο υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων παρατίθενται στο κεφάλαιο 

11.1.   
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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). 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω2ΞΙ465ΧΙ8-Γ5Η



 

EL 545  EL 

18. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ [ΆΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΙ 4 ΚΑΙ 6 

ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1304/2013] (ΚΑΤΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ) 

 

Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2019 παρουσιάζει και αξιολογεί την ποιότητα των προσφορών 

απασχόλησης που δέχονται οι συμμετέχοντες στην ΠΑΝ, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, εκείνων που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες και 

εκείνων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση χωρίς προσόντα. Η έκθεση παρουσιάζει επίσης και αξιολογεί 

την πρόοδό τους στη συνέχιση της εκπαίδευσης, στην εξεύρεση βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων 

απασχόλησης ή στην ένταξή τους σε ποιοτικές θέσεις μαθητείας ή άσκησης. 

 

Η έκθεση παρουσιάζει τα κυριότερα πορίσματα των αξιολογήσεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, 

την αποδοτικότητα και τον αντίκτυπο της κοινής στήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα 

ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ και την εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία. 
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Έγγραφα 

Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου 
Ημερομηνία 

εγγράφου 

Τοπικό 

στοιχείο 

αναφοράς 

Στοιχείο 

αναφοράς της 

Επιτροπής 

Αρχεία 
Ημερομηνία 

αποστολής 
Εστάλη από 
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Latest validation results 

Severity Code Message 

Πληροφορίες  Η έκδοση της έκθεσης υλοποίησης επικυρώθηκε 

Προειδοποίηση 2.10 Ο άξονας προτεραιότητας 3 πρέπει να είναι μονοταμειακός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

Αναρτά ται στην SFC σε χωριστό αρχείο υπό τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας έκθεσης. 

 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ), συνολικού π/υ 2,6 δις € συγχρηματοδοτείται 1,93 δις € από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 0,17 δις € από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση 

των Νέων (ΠΑΝ) και 0,5 δις€ από εθνικούς πόρους. Αποτελεί ένα από τα Τομεακά/ Εθνικά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και λειτουργεί συμπληρωματικά με όλα τα 

υπόλοιπα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Όραμα  

Η συμβολή του Ε.Π. στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την απασχόληση, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την εκπαίδευση.   

Στόχοι του Ε.Π. 

 Αντιμετώπιση της ανεργίας και αύξηση της βιώσιμης απασχόλησης για όλους, με 

έμφαση στους νέους  

 Δημιουργία ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης και βελτίωσης δεξιοτήτων  

 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των βαθμίδων του 

εκπαιδευτικού συστήματος  

 Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης με την αγορά εργασίας 

 

7.1.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

CCI 2014GR05M90P001 

Τίτλος ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

Έκδοση 1.4  

Έτος αναφοράς 2016 

Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την 
επιτροπή παρακολούθησης 

28/06/2017 

 

 7.2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Κατά το έτος 2016, η ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ συνέχισε την υλοποίηση των δράσεων που είχαν 

εξειδικευτεί τα έτη 2014-2015 και προχώρησε στην εξειδίκευση νέων δράσεων, οι οποίες 
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προτάθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας κατόπιν 

συνεργασίας και διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, άλλες ανάλογες δομές των 

υπόλοιπων Υπουργείων, καθώς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.  

Το Σεπτέμβρη του 2016 ορίστηκε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (εφεξής 

ΟΑΕΔ) ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και του ανατέθηκαν αρμοδιότητες 

διαχείρισης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ. και η διαχείριση συνολικής 

χρηματοδότησης 168.329.000 €  

Έως το τέλος του 2016 εκδόθηκαν δέκα ακόμα αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 

(εφεξής ΕΠΠΑ εξειδικεύοντας περαιτέρω δράσεις του Ε.Π.  

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη του ΕΠ μέχρι το τέλος του 2016 δείχνουν ότι: 

Σε επίπεδο οικονομικής υλοποίησης τα συνολικά μεγέθη του ΕΠ είναι τα εξής: 

 Ο π/υ των προσκλήσεων ανέρχεται στα 1.364 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 51% του π/υ του 

ΕΠ (65 Προσκλήσεις: 22 Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 38 Τομέας Εκπαίδευσης 

και Διά Βίου Μάθησης και 5 Τεχνική Βοήθεια).  

 Ο π/υ των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1.096,7 εκατ. € και αντιστοιχεί στο 41% του 

π/υ του ΕΠ (174 Πράξεις: 25 Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 128 Τομέας 

Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης και 21 Τεχνική Βοήθεια). 

 Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 824,9 εκατ. € και 

αντιστοιχούν στο 31% του προϋπολογισμού του ΕΠ. 

 Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 576,3 εκατ. € (451 εκατ.€ ΕΚΤ (20%) 

και 125,3 εκατ. € ΠΑΝ (33%) και το ποσοστό απορρόφησης στο 22%.  

Σε επίπεδο υλοποίησης, έχουν συμμετάσχει στα έργα και έχουν ωφεληθεί: : 

 92.145 γονείς και κηδεμόνες από τις πράξεις «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» των ετών 2014/2015, 2015/2016 & 2016/2017 

 10.160 νέοι ηλικίας από 18-24 ετών από την πράξη ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18 ΕΩΣ 

24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

 25.040 νέοι ηλικίας από 25-29 ετών από την πράξη ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 25 ΕΩΣ 

29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

 39.862 άνεργοι από την πράξη ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015 

 6.531 νέοι ηλικίας έως 29 ετών από την πράξη ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ 

ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

 3.300 νέοι από την πράξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 15-24 ΕΤΩΝ 

 899 τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπια) από την πράξη ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (2016) 
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  300 δομές από την πράξη ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ (2016) 

 1.668 σχολικές μονάδες και περισσότεροι από 40.450 μαθητές με αναπηρία ή / και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από την πράξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (2016) 

 504 σχολικές μονάδες και περισσότεροι από 16.800 μαθητές από την πράξη ΝΕΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ-EΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΚΟ) ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (2016) 

 1.348 σχολικές μονάδες από την πράξη ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 3.684 σχολικές μονάδες και περισσότεροι από 5.650 μαθητές με αναπηρία από την 

πράξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (2016) 

 4.928 σχολικές μονάδες από την πράξη ΕΝΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (2016) 

 3.425 μαθητές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 

 22.778 φοιτητές συμμετείχαν στα προγράμματα πρακτικής άσκησης (πράξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2015) 

 

7.3. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».   

   

 Συνοπτική επισκόπηση της υλοποίησης   

i. Συστημικές Παρεμβάσεις των Θεσμών της Αγοράς Εργασίας και της Πρόνοιας  

Με τη δημιουργία και αναβάθμιση των συστημάτων της δημόσιας διοίκησης καλύπτονται 

ανάγκες για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ένταξης και 

ενσωμάτωσης. Επίσης, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ικανότητας 

συμμετοχής στην αγορά εργασίας των κοινωνικών εταίρων και τριτοβάθμιων συλλογικών 

φορέων ομάδων που βιώνουν διακρίσεις καθώς και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.  

Υλοποιούμενες πράξεις:  

Πληροφοριακό Σύστημα Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας  (εφεξής 

Π.Σ. ΔΑΑΕ - LMDS IT System) 

Πληροφοριακό Σύστημα για την ανάπτυξη Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς 
Εργασίας που θα συγκεντρώνει τις εισροές και τις εκροές του σε μια κεντρική βάση 
δεδομένων με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργικής σταθερότητας και συνέχειας της ΔΑΑΕ 
και τη διάχυση της πληροφόρησης στο ειδικό και σταδιακά στο γενικό κοινό. Στο ΠΣ ΔΑΑΕ θα 
συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα που αξιοποιούνται για τον υπολογισμό 
συμπερασμάτων, βιβλιογραφικές αναφορές καθώς και τα αποτελέσματα-παραδοτέα του 
Συστήματος. Παράλληλα θα δημιουργηθεί πλατφόρμα μέσω της οποίας θα συλλέγεται 
πληροφόρηση από άτομα και επιχειρήσεις για τις αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας. Το 
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πληροφοριακό σύστημα που θα δημιουργηθεί θα αξιοποιεί υπάρχοντα συστήματα του 
Υπουργείου Εργασίας και θα επιτρέπει διαβαθμισμένη πρόσβαση στους χρήστες του 
ανάλογα με την ιδιότητά τους. Υλοποιείται από  1/4/2016.  

Επέκταση των Παραγωγικών Λειτουργιών του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της 

Αγοράς Εργασίας (ΔΑΑΕ) 

Πρόκειται για την επέκταση των παραγωγικών λειτουργιών του Mηχανισμού Διάγνωσης των 
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΔΑΑΕ) και αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος μέσω του οποίου θα καθίσταται δυνατή η διάγνωση/πρόγνωση δεξιοτήτων και 
επαγγελμάτων που ζητάει η αγορά εργασίας. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η βελτίωση 
της στόχευσης και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης, επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Υλοποιείται από το 2016.  

Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ  

Το πρόγραμμα «Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» έρχεται να 
ενισχύσει τον ρόλο του ΟΑΕΔ στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, καθώς και στην 
ευρύτερη βελτίωση και ανανέωση των υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΑΕΔ στους πολίτες.  
Στο πλαίσιο αυτό, αναδιοργανώθηκε η λειτουργία των τοπικών υπηρεσιών (Κέντρα 
Προώθησης της Απασχόλησης -ΚΠΑ2) και εγκαινιάστηκε η παροχή νέων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών· ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Call Center) και 
της νέας διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού (Portal)· βελτιώθηκε η αποτελεσματικότητα 
των Ενεργητικών Προγραμμάτων Απασχόλησης· τέλος, απλοποιούνται οι διοικητικές 
διαδικασίες και αναπτύσσονται οι δεξιότητες του προσωπικού με σκοπό την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών. Υλοποιείται από τις αρχές του 2016.  

Θεσμική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Εταίρου ΣΕΒ  

O ΣΕΒ στοχεύει στην συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού 
συστήματος της χώρας και των επιπτώσεών τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
της βιομηχανίας, στην εκπόνηση σχεδίων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού για την 
προσαρμογή στις οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές των επιχειρήσεων της ελληνικής 
βιομηχανίας, στην ενίσχυση των πολιτικών απασχόλησης και των ροών νεοεισερχομένων 
στην ελληνική βιομηχανία, στην υποστήριξη στην παραγωγή πολιτικών και την προώθηση 
του κοινωνικού διαλόγου. Υλοποείται από 1/6/2016.  

Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα 

που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ  

Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών ενίσχυσης των 
δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης των εργαζομένων που εκπροσωπούνται στη 
ΓΣΕΕ, με σκοπό την συμβολή στην ατομική και συλλογική τους ενδυνάμωση και στην 
ενίσχυση των όρων διατήρησης και προοπτικής της απασχόλησής τους. Υλοποιείται από 
1/9/2016.  

Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων  

Η πράξη περιλαμβάνει τη μετεξέλιξη των συστημάτων της εξ` αποστάσεως και δια ζώσης 

Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής με ομάδα στόχο τους εργαζόμενους, τους άνεργους και 

τους οικονομικούς μετανάστες. 
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• Για τους εργαζόμενους και τους οικονομικούς μετανάστες, η παρέμβαση των δύο 

συστημάτων επικεντρώνεται σε 3 πεδία: 1.Εργασιακές Σχέσεις, 2. Ασφαλιστικά δικαιώματα/ 

συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις, 3. Υποστήριξη της απασχόλησης. 

• Για τους ανέργους, η πληροφόρηση περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές: 1. Εκπαίδευση και 

εκπαιδευτικός προσανατολισμός, 2. Προσφερόμενες θέσεις εργασίας, 3. Προγράμματα δια 

βίου μάθησης. Η δε συμβουλευτική υποστήριξη εστιάζει: 1. Στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, 

2. Στην ανάπτυξη επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων, 

3. Στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, ένταξης και παραμονής στην αγορά εργασίας κ.α.  

Υλοποιείται από 1/10/2016. 

Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική 

παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας       

Η πράξη στοχεύει στη θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του Ινστιτούτο Εμπορίου & 

Υπηρεσιών (εφεξής) ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε.(Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & 

Επιχειρηματικότητας), μέσα από την υλοποίηση των ακόλουθων κατηγοριών δράσεων / 

πακέτων εργασίας: 1) Μηχανισμός στήριξης του ΙΝΕΜΥ για τη διαμόρφωση προτάσεων 

πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, 2) Ενδυνάμωση του ΙΝΕΜΥ για την 

τεκμηρίωση προτάσεων για την προώθηση της απασχόλησης, 3) Ενίσχυση της συμμετοχής και 

εκπροσώπησης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς Κοινωνικού Διαλόγου, 4) Αναβάθμιση και 

διαρκής επικαιροποίηση «Γεωβάσης», 5) Μηχανισμός ανατροφοδότησης από τις Ομοσπονδίες 

& τους Εμπορικούς Συλλόγους για τη στήριξη των ΜΜΕ και της απασχόλησης σε εθνικό & 

τοπικό επίπεδο, 6) Ενέργειες Συντονισμού & Διαχείρισης του έργου. Υλοποιείται από 1/3/2016. 

Ενίσχυση της θεσμικής & επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ 

Η πράξη του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) αποσκοπεί 

στην υποστήριξη και αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του ΣΕΤΕ ως κοινωνικού εταίρου, μέσα 

από την υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρησιακής του 

ικανότητας και διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων του 

ΣΕΤΕ σε κρίσιμους για τον τουριστικό κλάδο τομείς πολιτικής. Υλοποιείται από 1/4/2016. 

Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και 

Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ  

Η ενδυνάμωση και εμβάθυνση των εποπτευόμενων από τη ΓΣΕΕ φορέων και υπηρεσιών που 

προσφέρουν επιστημονική τεκμηρίωση στις προτάσεις και διεκδικήσεις του ελληνικού 

συνδικαλιστικού κινήματος θα αποτελούσε καίρια συμβολή στην ενίσχυση της θεσμικής και 

επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΕ. Η προτεινόμενη διεύρυνση της λειτουργίας και των 

δράσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου 

Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ απαντά στην συγκεκριμένη ανάγκη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

περαιτέρω αναβάθμιση του ΙΝΕ ως ερευνητικού κέντρου και βασικής δομής επιστημονικής 

τεκμηρίωσης των θέσεων της ΓΣΕΕ. Υλοποιείται από 1/6/2016. 

Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ  

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδας (εφεξής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ως ο κατεξοχήν αρμόδιος επιστημονικός φορέας των 

ΜΜΕ καλείται να καλύψει την ανάγκη για εξειδικευμένη πληροφόρηση στο επίπεδο της 
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συστηματικής παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων 

αναπτύσσοντας μια «Δράση παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών 

επιχειρήσεων στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης». Στόχος της η 

παρακολούθηση και η συστηματική παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο σε θέματα ειδικού 

ενδιαφέροντος γύρω από τις κοινωνικές πολιτικές, τις πολιτικές απασχόλησης, την 

επαγγελματική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση. Τα παραγόμενα αποτελέσματα 

συμβάλλουν στην παροχή επιστημονικής, συμβουλευτικής υποστήριξης και τεκμηρίωσης προς 

τη ΓΣΕΒΕΕ και απευθύνονται τόσο σε εξειδικευμένους αναγνώστες όσο και στο ευρύ κοινό. 

Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση και ο μετασχηματισμός των δομών του ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ πανελλαδικά, σε δομές πληροφόρησης, γνώσης και υποστήριξης στα πεδία (α) 

ενημέρωσης, καθοδήγησης και ενδυνάμωσης μικρών επιχειρήσεων (εργοδοτών, 

αυτοαπασχολουμένων, εργαζομένων και ανέργων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν 

επιχειρηματικά), (β) διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιασμού και ανάπτυξης ποιοτικών 

προδιαγραφών επαγγελματικής κατάρτισης & (γ) ενδυνάμωσης των τοπικών συνδικαλιστικών 

φορέων μελών της ΓΣΕΒΕΕ.  

Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας 

Στο πλαίσιο της πράξης θα δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας το οποίο 

έχει ως σκοπό την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αναπηρίας σε 

όλο το εύρος της δημόσιας δράσης και την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως 

πυρήνα παραγωγής πολιτικών για την αναπηρία. 

Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας θα αποτελέσει έναν χώρο έρευνας και δράσης και θα 

απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα φορέων: Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Κοινωνικοί Εταίροι, Κοινωνία των Πολιτών, 

Αναπηρικές Οργανώσεις, Πολίτες με αναπηρία. Υλοποιείται από 1/6/2016.  

ii.Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού  

Για την αντιμετώπιση της ανεργίας (με έμφαση σε πληθυσμιακές ομάδες με αυξημένα 

ποσοστά) επιχειρούνται αύξηση της απασχόλησης, ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και 

δημιουργία βιώσιμων θέσεων με έμφαση σε τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ακόμη, 

υποστηρίζονται δράσεις για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω 

της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Υλοποιηθείσες & Υλοποιούμενες πράξεις:  

Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για τα έτη 2014-

2015  

Αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται από την οικονομική κρίση 

(βάσει στοιχείων του ΟΑΕΔ) με την απασχόληση προσωπικού διάρκειας 5 μηνών σε Δήμους, 

Περιφέρειες, Υπουργεία, εποπτευόμενους φορείς, Ανεξάρτητες Αρχές και φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης.  

Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε 

Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών (HOT SPOTS)- Α’ κύκλος 

Έργο σε εξέλιξη που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού (5000 ατόμων) συγκεκριμένων 
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ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, πλήρους 

απασχόλησης, διάρκειας 8 μηνών, σε 24 Δήμους και Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής, Ασύλου και 

Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών με τα σοβαρότερα προβλήματα (HOT SPOTS) για την ενίσχυση 

της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (μακροχρόνια άνεργοι, οικογένειες χωρίς 

κανένα εργαζόμενο κ.ά.), ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και  αντιμετώπιση 

του προσφυγικού ζητήματος στη χώρα.                                                 

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες 

ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων. Α’ ΚΥΚΛΟΣ  

Έργο σε εξέλιξη.Αφορά στην πρόσληψη ανέργων διάρκειας 8 μηνών σε Δήμους και λοιπούς 

φορείς που κατατάσσονται βάσει συγκεκριμένων δεικτών ανεργίας σε «θύλακες ανεργίας». 

Περιλαμβάνει παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης κάθε ωφελούμενου για τη διερεύνηση 

των αναγκών του προς επανένταξη στην αγορά εργασίας. Στους ωφελούμενους ανέργους 

παρέχονται υπηρεσίες προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα.  

Κατάρτιση και πιστοποίηση  ανέργων  σε κλάδους αιχμής 

Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, 

με υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που 

θα αποκτηθούν. Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν προγράμματα θεωρητικής 

κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα κλάδου αιχμής, συμβουλευτική 

υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη, πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα 

αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης & τέλος πρακτική άσκηση σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) 

ωρών, ανώτατης διάρκειας 5 μηνών. Για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του 

Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα. Υλοποιείται από 1/9/2016 και η υλοποίηση των παρεμβάσεων 

πραγματοποιείται εντός του έτους 2017.  

Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τα έτη 2014-2015 & 2015-2016 & 

2016-2017 

Πρόγραμμα φροντίδας και φύλαξης βρεφών, νηπίων, παιδιών, ατόμων με ΑμεΑ για τα σχολικά 

έτη 2014-2015, 2015-2016 & 2016-2017 σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς σταθμούς, 

βρεφονηπιακούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδικούς 

σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και αντίστοιχες δομές για 

ΑμεΑ, στοχεύοντας στην ισότιμη πρόσβαση γονιών και κηδεμόνων με επιμέλεια τέκνων στην 

εργασία. Οι δράσεις για τα δύο πρώτα έτη έχουν ολοκληρωθεί. 

 iii.Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών  

Στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας των νέων και 

ειδικότερα των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ/NΕΕΤs) και τη 

βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Αξιοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση 

των Νέων (ΠΑΝ/Youth Employment Initiative), λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης 

για το Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth Guarantee).  
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Οι περισσότερες δράσεις εντάσσονται στο Σύστημα «Εγγύηση για τη Νεολαία» και 

περιλαμβάνουν κυρίως θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και 

συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση.  

Υλοποιηθείσες & Υλοποιούμενες πράξεις:  

Επιταγή εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας 

Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση–με θεωρητική κατάρτιση σε οριζόντιες δεξιότητες και 

πρακτική άσκηση διάρκειας έως 6 μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις- σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 

απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση από τον πάροχο κατάρτισης σε όλη τη διάρκεια 

του προγράμματος. Η δράση ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016.  

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 18-24 ετών 

Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας διάρκειας 4 μηνών σε επιχειρήσεις για άνεργους νέους 

ηλικίας 18-24 ετών, αποφοίτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

παραμένουν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), με έμφαση σε 

μακροχρόνια ανέργους και πτυχιούχους επαγγελμάτων με υψηλή ανεργία. Προϋπόθεση 

ένταξης στο πρόγραμμα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία εξατομικευμένης 

προσέγγισης και επικαιροποίησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης στον ΟΑΕΔ.  

Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για νέους 15-24 ετών 

Διετής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση νέων ΕΑΕΚ/ΝΕΕΤs 15-24 ετών για την 

απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training). 

Στο πλαίσιο της φοίτησής τους (θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση), οι σπουδαστές 

τεχνικών ειδικοτήτων με αυξημένη ζήτηση στην αγορά υλοποιούν υποχρεωτική πρακτική 

άσκηση.  

Επιταγή εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας  

Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση –με θεωρητική κατάρτιση σε οριζόντιες δεξιότητες και 

πρακτική άσκηση διάρκειας έως 6 μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις- σε άνεργους νέους ηλικίας 

25-29 ετών, αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση από τον 

πάροχο κατάρτισης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η δράση ολοκληρώθηκε εντός του 

έτους 2016. 

Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού 

για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 

Ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, 

συμβουλευτικής υποστήριξης - καθοδήγησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών 

προσόντων σε επτά (7) βασικές ειδικότητες στον τουριστικό τομέα για άνεργους νέους 

αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΕΙ ΤΤ και απόφοιτους υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας και 
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μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών περιλαμβάνεται στο 

Σύστημα «Εγγύηση για τη Νεολαία». Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε εντός του 2016.  

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 25-29 ετών 

Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων από 

άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότερα 

όσων παραμένουν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ/Neets), ώστε να 

διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Έμφαση δίνεται στους μακροχρόνια 

άνεργους και στους γονείς ανήλικων τέκνων, με απόλυτη προτεραιότητα στις γυναίκες με 

ανήλικα παιδιά. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και απευθύνεται σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ)και γενικά εργοδότες που 

ασκούν οικονομική δραστηριότητα. 

iv.Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος  

Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, ενίσχυση 

της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποστήριξη φοιτητών και ενδυνάμωση 

ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού.  

Βασικές δράσεις για τη βελτίωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

αποτελούν η αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η ενίσχυση της 

προσχολικής εκπαίδευσης  και η διεύρυνση του «Νέου Σχολείου».  

Υλοποιηθείσες & Υλοποιούμενες πράξεις:  

Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία- Τάξεις υποδοχής 

Στελέχωση των τάξεων υποδοχής στα δημοτικά σχολεία όλης της χώρας κατά τα σχολικά έτη 

2014-15, 2015-16 & 2016-17,  από εκπαιδευτικόυς με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της 

Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα για την 

ομαλή προσαρμογή και παραμονή των μαθητών ΕΚΟ στην εκπαίδευση. 

Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και στοχεύει στην βελτίωση 

της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να μειωθεί η 

σχολική διαρροή των παιδιών Ρομά. 

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία 

Καταπολέμηση της σχολικής διαρροής με λειτουργία Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου με 

βασικές παιδο-αναπτυξιακές υπηρεσίες και επιπλέον γνωστικά αντικείμενα, εντός 

διευρυμένου ωραρίου. Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για εργαζόμενους 

γονείς και κηδεμόνες. 

Στήριξη σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
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Επέκταση του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με επιπλέον γνωστικά αντικείμενα 

στο πρόγραμμα σπουδών. Διεύρυνση του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος μέχρι τις 

14:00. 

Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο 

Αποτελεί μια σημαντική μεταρρυθυμιστική παρέμβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που 

αποσκοπεί στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδια 

βαθμίδας με ενιαίο εβδομαδιαίο ωρολόγιο και διδακτικό πρόγραμμα καθώς και λειτουργία 

προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος. 

Ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Αυτοτελές υποστηρικτικό πρόγραμμα διδασκαλίας σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ όλης της 

χώρας (σχ. έτος 2015-2016) σε μαθήματα όπως Γλωσσική Διδασκαλία, Μαθηματικά, Φυσική, 

Χημεία, Ξένες Γλώσσες, μαθήματα ειδικότητας, κ.ά. 

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) 

Υποστήριξη και λειτουργία των ΚΠΕ που παρέχουν εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και 

ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών (π/θμιας και δ/θμιας εκπαίδευσης) για την 

απόκτηση γνώσεων σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Βασικός στόχος της 

λειτουργίας τους αποτελεί η στήριξη του θεσμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε τοπικό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη ΜμεΑ ή/και ΕΕΑ με παράλληλη στήριξή 

τους στο γενικό σχολείο. Υποστήριξη των μη αυτοεξυπηρετούμενων μαθητών με αναπηρία από 

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) 

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες (ΜμεΑ) ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) 

Ενίσχυση των σχολείων ΕΑΕ με προσβάσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή 

νέων διδακτικών προσεγγίσεων και ειδικών εργαλείων και με πρόσληψη Εκπαιδευτικών  ΕΑΕ, 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). 

Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση 

μαθητών με αναπηρία (ΜμεΑ) ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) 

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της εκπαίδευσης των ΜμεΑ ή /και ΕΕΑ με τη μετατροπή των 

σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) σε Κέντρα Υποστήριξης. 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών 

στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου ΤΠΕ) 

Συνέχιση και μετεξέλιξη της «Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ» για την ανάπτυξη, αξιοποίηση 

και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη που περιλαμβάνει, επικαιροποίηση και 
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εμπλουτισμό του περιεχομένου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ, επέκταση της επιμόρφσης σε 

όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ανάπτυξη υλοποίησης σε επίπεδο εισαγωγικής και προχωρημένης επιμόρφωσης 

και εκπαίδευση περίπου 300 νέων επιμορφωτών για τον εμπλουτισμό του Μητρώου 

Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ.  

Ολοήμερα Νηπιαγωγεία 

Αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με τη λειτουργία του Ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου μέσω της πρόσληψης και επιμόρφωσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 

Υποστήριξη της λειτουργίας του θεσμού των νηπιαγωγείων με σκοπό την αναβάθμιση της 

παρεχόμενης ποιότητας της εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία με δίχρονη προσχολική 

εκπαίδευση, με στόχο την στήριξη και προετοιμασία των νηπίων για τη μετάβασή τους στη 

Δημοτική Εκπαίδευση, την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων τους και την ανάπτυξη 

αντιληπτικών ικανοτήτων και κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων. 

Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

(ΑΔΙΠ) 

Εσωτερική αξιολόγηση των ΑΕΙ από Επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και την 

υποστήριξη της Αρχής με εξωτερικούς συνεργάτες εξειδικευμένων επιστημονικών πεδίων σε 

θέματα στατιστικής, διασφάλισης ποιότητας, αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών, 

ακαδημαϊκής πιστοποίησης, κλπ, με στόχο την επιστημονική επεξεργασία και παραγωγή 

δεδομένων ποιότητας. 

Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής 

έρευνας 

Υποτροφίες διδακτορικής διατριβής σε ΑΕΙ/ ΤΕΙ στην Ελλάδα διάρκειας έως 3 έτη, σε Φυσικές 

επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες. 

Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/ Ερευνητριών 

Υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας στις Φυσικές επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού, 

Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. 

Απόκτηση Ακαδημαϊκης Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 

Ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σε διδάκτορες με ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας. Τα 

ΑΕΙ/ΤΕΙ καλούν τους ωφελούμενους να καταθέσουν σχεδιάγραμμα διδασκαλίας για τα 

μαθήματα εαρινού και χειμερινού εξαμήνου που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών  

v.Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με την αγορά εργασίας  
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Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης για την ενδυνάμωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του 

ενήλικου πληθυσμού και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στην εκπαίδευση. Διευκόλυνση της 

κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού με την εφαρμογή συστημάτων αναγνώρισης 

προσόντων και διά βίου συμβουλευτικής. Σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις, με ενίσχυση της αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης, της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και της μαθητείας και 

διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.   

Υλοποιηθείσες & Υλοποιούμενες πράξεις:  

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)  

Συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των ΣΔΕ με στόχο την επανένταξη ενηλίκων άνω των 18 

ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (απόφοιτοι Δημοτικού) στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Απόκτηση τίτλου ισότιμου με Απολυτήριο Γυμνασίου. Αφορά στις σχολικές χρονιές 2015-16 & 

2016-17.    

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 

Υλοποίηση Κέντρων Διά Βίου Μάθησης σε ενήλικες με έμφαση σε άτομα από Ευάλωτες 

Κοινωνικές Ομάδες και στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων  διά βίου 

μάθησης (πχ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, 

κοινωνικές ικανότητες, και ικανότητες επιχειρηματικότητα). Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα 

παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης. Προγραμματίζεται η παροχή 

πιστοποίησης από τον Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για επιλεγμένες θεματικές ενότητες.  

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης περιόδου 2014-2017 

Πρακτική Άσκηση των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το διάστημα από 1-10-2014 

έως 31-10-2017 για την καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, την επωφελέστερη 

ένταξη στην παραγωγή και αγορά εργασίας και τη δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνίας 

μεταξύ ΑΕΙ/ΤΕΙ και παραγωγικών φορέων. Προϋπόθεση η  ενσωμάτωση της Πρακτικής 

Άσκησης(ΠΑ) στο πρόγραμμα σπουδών, με έμφαση στην υποχρεωτική ΠΑ από το πρόγραμμα 

σπουδών.  

vi.Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Δράσεις που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και των φορέων 

διαχείρισης και των δικαιούχων του ΕΠ  για την προετοιμασία, διαχείριση, υλοποίηση, 

παρακολούθηση, έλεγχο, αξιολόγηση, ενημέρωση και επικοινωνία των παρεμβάσεων του ΕΠ.  

Υλοποιούνται δεκάδες δράσεις σε τρία (3) πεδία παρέμβασης:  

 «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση» 

 «Αξιολόγηση και μελέτες»  

 «Πληροφόρηση και επικοινωνία»  
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7.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   

i. Τι είναι η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)  

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) στοχεύει στην αντιμετώπιση της 

αυξανόμενης ανεργίας των νέων και πρωτίστως των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης(ΕΑΕΚ-ΝΕΕΤs) και στη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η ΠΑΝ 

ενσωματώθηκε ως διακριτός άξονας (Άξονας Προτεραιότητας 3) στο ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020.  

Η ΠΑΝ περιλαμβάνει πακέτα μέτρων που αποσκοπούν στην αύξηση της απασχόλησης (και της 

αυτο-απασχόλησης) και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων 15-24 και 25-29 ετών.  

Συγκεκριμένα, για νέους 15- 24 ετών προβλέπονται δράσεις:  

1) Μαθητείας  

2) Κατάρτισης - Εκπαίδευσης  

3) Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας  

4) Επιχειρηματικότητας  

5) Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, Για νέους 25- 29 ετών, προβλέπονται δράσεις για την ένταξη / 

επανένταξη και βιώσιμη παραμονή τους στην αγορά εργασίας, όπως:  

1) Επιταγή εισόδου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας  

2) Νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ)  

3) Δράσεις επιχειρηματικότητας.  

Η ΠΑΝ αποτελεί μία από τις πηγές χρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος «Εγγύηση για την 

Νεολαία», με συναφείς παρεμβάσεις υλοποίησης των στόχων του. Ειδικότερα, το Σύστημα 

«Εγγύηση για τη Νεολαία», περιλαμβάνει:  

α) Ενέργειες Πρώιμης Παρέμβασης και Δραστηριοποίησης: θεσμικές μεταρρυθμίσεις, ενέργειες 

πρόληψης – συμβουλευτικής για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής καθώς και 

ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης των νέων ΕΑΕΚ.  

β) Ενέργειες προώθησης στην απασχόληση, κατάρτιση ή εκπαίδευση: βασικές μεταρρυθμίσεις 

σε εκπαίδευση και προώθηση στην απασχόληση, συμπληρωματικές δράσεις για την προώθηση 

σε προγράμματα κατάρτισης- εκπαίδευσης και σε προγράμματα απασχόλησης - 

επιχειρηματικότητας.  

ii. Υλοποίηση των Δράσεων της ΠΑΝ για το έτος 2016  

Στην ενότητα 7.3.iii. με τίτλο «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 

ετών» γίνεται συνοπτική αναφορά των δράσεων έτους 2016. 
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