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Σελ. 2 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
Α/Α Δείκτης παρακολούθησης Μονάδα Μέτρησης Είδος δείκτη Σχόλια 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

1. 

Αριθμός ερευνητικών έργων ή και 
συναφών δράσεων που συμβάλλουν 
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
έχουν  περιβαλλοντική  προστιθέμενη 
αξία  

αριθμός  ΕΚΡΟΩΝ 

Ειδικός στόχος  1 : Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
Ειδικός στόχος  2 : Ενίσχυση Έρευνας –Τεχνολογίας και Καινοτομίας 
Ειδικός στόχος  3:  Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού 
Κωδικός Παρέμβασης 5: Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και 
ομάδες επιχειρήσεων. 
Κωδικός Παρέμβασης 9: Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας. 
Κωδικός Παρέμβασης 74: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο έρευνας και 
καινοτομίας, ιδιαίτερα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και  εκπαίδευσης ερευνητών και 
μέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα 
και τις επιχειρήσεις. 
 

2. Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου αριθμός  ΕΚΡΟΩΝ 

Ειδικός στόχος  2 : Ενίσχυση Έρευνας –Τεχνολογίας και Καινοτομίας 
Ειδικός στόχος  3:  Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού 
Κωδικός Παρέμβασης 9: Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας. 
Κωδικός Παρέμβασης 74: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο έρευνας και 
καινοτομίας, ιδιαίτερα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και  εκπαίδευσης ερευνητών και 
μέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα 
και τις επιχειρήσεις 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1 
Συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας 
και προώθηση των ΑΠΕ 

Θετική/αρνητική 
/ουδέτερη επίδραση 

 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Ειδικός στόχος  2 : Ενίσχυση Έρευνας –Τεχνολογίας και Καινοτομίας 
Ειδικός στόχος  3:  Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού 
Κωδικός Παρέμβασης 5: Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και 
ομάδες επιχειρήσεων. 
Κωδικός Παρέμβασης 9: Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας. 
Κωδικός Παρέμβασης 74: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο έρευνας και 
καινοτομίας, ιδιαίτερα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και  εκπαίδευσης ερευνητών και 
μέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα 
και τις επιχειρήσεις 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΠΑΝΙΔΑ - ΧΛΩΡΙΔΑ 

1 Πλήθος οικοτουριστικών διαδρομών αριθμός ΕΚΡΟΩΝ 

Ειδικός στόχος  1 : Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
Ειδικός στόχος  3:  Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού 
Κωδικός Παρέμβασης 5: Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και 
ομάδες επιχειρήσεων. 
Κωδικός Παρέμβασης 57 - Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών. 
Κωδικός Παρέμβασης 74: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο έρευνας και 
καινοτομίας, ιδιαίτερα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και  εκπαίδευσης ερευνητών και 
μέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα 
και τις επιχειρήσεις 
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Σελ. 3 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 
 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΠΑΝΙΔΑ - ΧΛΩΡΙΔΑ 

1. Πλήθος οικοτουριστικών διαδρομών αριθμός ΕΚΡΟΩΝ 

Ειδικός στόχος  4 : Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων 
 
Κωδικός Παρέμβασης 56: Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς. 
Κωδικός Παρέμβασης 60: Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών. 
Κωδικός Παρέμβασης 73: Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με διακρίσεις 
φύλου. 

2. 
Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
για την αντιμετώπιση φυσικών και 
τεχνολογικών καταστροφών 

αριθμός ΕΚΡΟΩΝ 

Ειδικός Στόχος  5 : Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων 
Κωδικός Παρέμβασης 48: Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης. 
Κωδικός Παρέμβασης 53: Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία 
και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων. 
Κωδικός Παρέμβασης 73: Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με διακρίσεις 
φύλου. 
 

 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ  

1. 

Αριθμός ερευνητικών έργων ή και 
συναφών δράσεων που συμβάλλουν 
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
έχουν  περιβαλλοντική  προστιθέμενη 
αξία  

αριθμός ΕΚΡΟΩΝ 

Ειδικός στόχος  4 : Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων 
Ειδικός Στόχος 5 : Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων 
Κωδικός Παρέμβασης 48: Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης. 
Κωδικός Παρέμβασης 53: Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία 
και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων. 
Κωδικός Παρέμβασης 60: Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών. 
 

2. Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου αριθμός ΕΚΡΟΩΝ 

Ειδικός στόχος  4 : Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων 
Ειδικός Στόχος 5 : Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων 
Κωδικός Παρέμβασης 48: Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης. 
Κωδικός Παρέμβασης 53: Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία 
και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων. 
Κωδικός Παρέμβασης 73: Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με διακρίσεις 
φύλου. 

ΥΔΑΤΑ 
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Σελ. 4 

1. Μεταβολή της ποιότητας των υδάτων Θετική/αρνητική 
/ουδέτερη επίδραση ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Ειδικός στόχος  4 : Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων 
Ειδικός Στόχος  5 : Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων  
Κωδικός Παρέμβασης 48: Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης. 
Κωδικός Παρέμβασης 53: Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία 
και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων. 
Κωδικός Παρέμβασης 73: Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με διακρίσεις 
φύλου. 

ΑΕΡΑΣ 

1 Βελτίωση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας 

Θετική/αρνητική 
/ουδέτερη επίδραση 
 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Ειδικός Στόχος  5 : Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων  
Κωδικός Παρέμβασης 48: Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης. 
Κωδικός Παρέμβασης 53: Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία 
και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων. 
Κωδικός Παρέμβασης 73: Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με διακρίσεις 
φύλου. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

1 Πλήθος έργων που ανέδειξαν μουσεία, 
μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους  αριθμός  ΕΚΡΟΩΝ 

Ειδικός στόχος  4 : Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων 
Κωδικός Παρέμβασης 60: Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών. 
Κωδικός Παρέμβασης 73: Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με διακρίσεις 
φύλου 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής» 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

1 Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου αριθμός  ΕΚΡΟΩΝ 

Ειδικός στόχος 6 : Ενίσχυση της Ασφάλειας της περιοχής 
Ειδικός στόχος 7 : Βελτίωση συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών 
Ειδικός στόχος 8 : Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και 
επικοινωνίας 
Κωδικός Παρέμβασης 30: Λιμένες. 
Κωδικός Παρέμβασης 32: Επίγειες θαλάσσιες οδοί (TEN-T) 
Κωδικός Παρέμβασης 13: Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση , κ.λ.π.. 
Κωδικός Παρέμβασης 73: Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με διακρίσεις 
φύλου. 
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Σελ. 5 

2 
Πλήθος ερευνητικών έργων και 
συναφών δραστηριοτήτων στον τομέα 
της βιοιατρικής 

αριθμός  ΕΚΡΟΩΝ 

Ειδικός στόχος 7 : Βελτίωση συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών 
Ειδικός στόχος 8 : Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και 
επικοινωνίας 
Κωδικός Παρέμβασης 10: Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των 
ευρυζωνικών δικτύων. 
Κωδικός Παρέμβασης 28: Έξυπνα Μεταφορικά συστήματα. 
Κωδικός Παρέμβασης 13: Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση , κ.λ.π.. 
Κωδικός Παρέμβασης 73: Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με διακρίσεις 
φύλου. 
 

3 

Αριθμός έργων βελτίωσης συστημάτων 
μεταφορών, επικοινωνιών και έργων 
πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης 
και επικοινωνίας 
 και έχουν υψηλή περιβαλλοντική 
προστιθέμενη αξία 
 

αριθμός ΕΚΡΟΩΝ 

Ειδικός στόχος 7 : Βελτίωση συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών 
Ειδικός στόχος 8 : Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και 
επικοινωνίας 
Κωδικός Παρέμβασης 10: Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των 
ευρυζωνικών δικτύων. 
Κωδικός Παρέμβασης 28: Έξυπνα Μεταφορικά συστήματα. 
Κωδικός Παρέμβασης 13: Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση , κ.λ.π.. 
 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΠΑΝΙΔΑ - ΧΛΩΡΙΔΑ 

1. 
Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
για την αντιμετώπιση φυσικών και 
τεχνολογικών καταστροφών 

αριθμός ΕΚΡΟΩΝ 

Ειδικός Στόχος  5 : Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων 
Κωδικός Παρέμβασης 13: Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση , κ.λ.π.. 
Κωδικός Παρέμβασης 73: Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με διακρίσεις 
φύλου. 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» 

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ 

 
 
Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται τα δελτία ταυτότητας των προτεινόμενων περιβαλλοντικών δεικτών.
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Σελ. 6 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 
 

Α/Α 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ  

Περιβαλλοντικός Δείκτης: 
Αριθμός ερευνητικών έργων και συναφών δραστηριοτήτων που 
συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και έχουν υψηλή 
περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία 

Ορισμός και 
σκοπιμότητα δείκτη 

Ο δείκτης παρακολουθεί το πλήθος των έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
καινοτομίας που θα υλοποιηθούν από το ΕΠ  και συμβάλουν στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και έχουν υψηλή περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία . Ενδεικτικές 
δράσεις είναι: η ανάπτυξη δικτύων ανάπτυξης και προώθησης επιχειρηματικότητας, η 
εκπόνηση σχεδίων δράσης αξιοποίησης των ΑΠΕ, η υλοποίηση εξειδικευμένων 
προγραμμάτων κατάρτισης για στελέχη του δημόσιου τομέα  κλπ. 
Ο δείκτης συνάδει με τον Γενικό Στόχο 5 του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Έρευνας, 
Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό 
παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της 
γνώσης».  

Τύπος δείκτη Εκροών 

Πηγή άντλησης 
στοιχείων 

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας  

Μονάδα Μέτρησης 
Δείκτη 

Αριθμός 

Συμπλήρωση  δείκτη   
 

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής της 
πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής. Η 
τιμή στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος δεσμεύεται για την 
επίτευξη του στα πλαίσια του σκοπού της πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι 
υπεύθυνη για την εισαγωγή των τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για 
την επίτευξη της τιμής του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου 

Τρόπος υπολογισμού 
δείκτη στο Ε.Π. 

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε εγκεκριμένης 
πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη του 
στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

ΚΘΠ που 
χρησιμοποιείται ο 
δείκτης (ενδεικτικά) 

05, 09, 74, 48, 53, 73 
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Σελ. 7 

 

Α/Α 2 ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ  

Περιβαλλοντικός Δείκτης: 
Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου 

Ορισμός και 
σκοπιμότητα δείκτη 

Με το δείκτη μετράται ο αριθμός των έργων πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών, 
τεχνολογικών και περιβαλλοντικών καταστροφών καθώς και των  έργων 
αποκατάστασης πληγεισών περιοχών.  Ενδεικτικές δράσεις είναι: η ανάπτυξη 
συστημάτων πρόβλεψης και πρόληψης ακραίων καιρικών φαινομένων με την χρήση 
δεδομένων μετεωρολογικών ραντάρ, η πιλοτική εφαρμογή δικτύων παρακολούθησης 
Υδρομετεωρολογικής Πληροφορίας, η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της 
ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή με τη χρήση πλωτών σταθμών, η ανάπτυξη 
συστήματος Διαχείρισης Κινδύνου Δασικών πυρκαγιών 
Με τη χρήση του δείκτη παρακολουθείται η συμβολή του ΕΠ  στην δημιουργία  του 
ολοκληρωμένου εθνικού δικτύου  πολιτικής προστασίας . 
Η χρήση του δείκτη συνάδει με τον Γενικό Στόχο 15 του ΕΣΠΑ «Η αειφόρος διαχείριση 
του περιβάλλοντος» και ειδικότερα τη «διαχείριση κινδύνου». 
 

Τύπος δείκτη Εκροών  

Πηγή άντλησης 
στοιχείων 

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας 

Μονάδα Μέτρησης 
Δείκτη 

Αριθμός 

Συμπλήρωση  δείκτη   
 

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής της 
πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής. Η 
τιμή στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος δεσμεύεται για την 
επίτευξη του στα πλαίσια του σκοπού της πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι 
υπεύθυνη για την εισαγωγή των τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για 
την επίτευξη της τιμής του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου 

Τρόπος υπολογισμού 
δείκτη στο Ε.Π. 
 

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε εγκεκριμένης 
πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη του 
στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

ΚΘΠ που 
χρησιμοποιείται ο 
δείκτης (ενδεικτικά) 

9, 74, 48, 53, 73, 30, 32, 13, 
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Σελ. 8 

 

Α/Α 3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 
Περιβαλλοντική 
Συνιστώσα: 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Περιβαλλοντικός 
Δείκτης: 

Συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας και προώθηση των ΑΠΕ 

Ορισμός και 
σκοπιμότητα 
δείκτη 

Με τον δείκτη εκτιμάται η επίδραση του ΕΠ στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, μέσω 
παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στον ιδιωτικό τομέα, στα δημόσια κτίρια που οδηγούν στην 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που θα 
υλοποιηθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Ενδεικτικές δράσεις είναι : , 
η εκπόνηση σχεδίων δράσης αξιοποίησης των ΑΠΕ, 
Με τη χρήση του δείκτη εκτιμάται η συμβολή του εκάστοτε ΕΠ στην εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας από τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και από την εφαρμογή 
μέτρων για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, που αποτελεί Εθνικό στόχο σύμφωνα με τα 
όσα προβλέπονται στα κοινοτικά και εθνικά κείμενα (ΕΣΠΑ, ΕΠΜ, Συνθήκη Λισσαβόνας, 6ο 
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον της Ε.Ε). 
Άλλοι Ορισμοί: 
Ανανεώσιμη ενέργεια: Η ενέργεια που παράγεται αποκλείοντας την ενέργεια από ορυκτά καύσιμα ή πυρηνική 
ενέργεια, χρησιμοποιώντας ως κύρια πηγή ένα ή συνδυασμό περισσοτέρων του ενός από τα ακόλουθα: (α) 
άνεμο, (β) ήλιο, (γ) κύμα, (δ) παλίρροια, (ε) υδατική ενέργεια, (στ) βιομάζα, (ζ) γεωθερμική (η) βιοαέριο (από 
χωματερές, ΕΕΛ κλπ). (ΕΟΠ, Έγγραφο εργασίας 7) 
Η πρωτογενής ενέργεια είναι ενσωματωμένη στους φυσικούς πόρους (π.χ. άνθρακας, ακατέργαστο πετρέλαιο, 
ουράνιο) που δεν έχει υποβληθεί σε οποιοδήποτε ανθρωπογενή μετατροπή ή μετασχηματισμό. (ΕΟΠ - 
Intergovernmental Panel on Climate Change). Η πρωτογενής ενέργεια  προέρχεται κατευθείαν από τον ήλιο 
(ηλιακή ενέργεια) ή τη γη (ορυκτά καύσιμα). (Τμήμα ΧΜ ΑΠΘ) 

Τύπος δείκτη Eπιπτώσεων 

Πηγή άντλησης 
στοιχείων 

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας 

Μονάδα Μέτρησης 
Δείκτη 

Θετική/ αρνητική/ ουδέτερη επίδραση 

Συμπλήρωση  
δείκτη   
 

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής της πρότασης η 
οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής. Η τιμή στόχος εισάγεται στο 
MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος δεσμεύεται για την επίτευξη του στα πλαίσια του σκοπού 
της πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή των τιμών βάσης στο 
MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για την επίτευξη της τιμής του δείκτη θα περιγράφεται στην 
Αναφορά Προόδου 

Τρόπος 
υπολογισμού 
δείκτη στο Ε.Π. 

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε εγκεκριμένης πρότασης, όπου ο 
δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη του στόχου στο επίπεδο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

ΚΘΠ που 
χρησιμοποιείται ο 
δείκτης 
(ενδεικτικά) 

05, 09, 74,  
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Σελ. 9 

 

Α/Α 4 ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΠΑΝΙΔΑ - ΧΛΩΡΙΔΑ 

Περιβαλλοντικός Δείκτης: Πλήθος οικοτουριστικών διαδρομών  

Ορισμός και 
σκοπιμότητα δείκτη 

Ο δείκτης προσδιορίζει το πλήθος οικοτουριστικών διαδρομών και εγκαταστάσεων  
που δημιουργούνται ή βελτιώνονται σε φυσικές περιοχές  και  ενθαρρύνουν την 
πρόσβαση επισκεπτών με ήπια μέσα (π.χ. πεζοπορία, ποδήλατο) .Ενδεικτικές 
Πράξεις είναι : μονοπάτια, σήμανση, παρατηρητήρια, θέσεις θέας  και λοιπή 
απαιτούμενη υποδομή για τη δημιουργία δικτύου οργανωμένων 
επισκέψεων/ξεναγήσεων. 
Με το δείκτη παρακολουθείται η συμβολή του εκάστοτε ΕΠ στην ανάπτυξη και 
οργάνωση του τουρισμού φύσης - οικοτουρισμού, επιπλέον ο δείκτης συνάδει με τον 
Γενικό Στόχο 15 του ΕΣΠΑ «Η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος» και 
συγκεκριμένα με την «αειφόρο διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος» . 
Άλλοι Ορισμοί: 
Οικοτουρισμός:  «ο τουρισμός σε φυσικές περιοχές με υπευθυνότητα απέναντι στην προστασία 
του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της ευημερίας των τοπικών πληθυσμών» (Διεθνής Εταιρία 
για τον Οικοτουρισμό 1992, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, 1994).  

Τύπος δείκτη Εκροών 

Πηγή άντλησης 
στοιχείων 

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας 

Μονάδα Μέτρησης 
Δείκτη 

Αριθμός 

Συμπλήρωση  δείκτη   
 

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής της 
πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής. Η 
τιμή στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος δεσμεύεται για την 
επίτευξη του στα πλαίσια του σκοπού της πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι 
υπεύθυνη για την εισαγωγή των τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για 
την επίτευξη της τιμής του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου 

Τρόπος υπολογισμού 
δείκτη  στο Ε.Π. 
 

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε εγκεκριμένης 
πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη 
του στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

ΚΘΠ που 
χρησιμοποιείται ο 
δείκτης (ενδεικτικά) 

05, 57, 74, 56, 60, 73 
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Σελ. 10 

5. Ενισχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 

Α/Α 5 ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΠΑΝΙΔΑ - ΧΛΩΡΙΔΑ 

Περιβαλλοντικός Δείκτης: 
Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση 
φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών  

Ορισμός και 
σκοπιμότητα δείκτη 

Ο δείκτης προσδιορίζει το πλήθος (εκφρασμένο σε αριθμό) των πυροσβεστικών 
υπηρεσιών οι οποίες ενισχύονται. Ενδεικτικές δράσεις που αφορούν την ενίσχυση 
των πυροσβεστικών υπηρεσιών είναι : 

• Οργάνωση και λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου  

• Προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας και εκπόνηση υποστηρικτικών 
Μελετών, π.χ. μελέτες χαρτογράφησης κινδύνου και εκτίμησης επικινδυνότητας  

• Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης & έγκαιρης προειδοποίησης περιβαλλοντικού 
και τεχνολογικού κινδύνου  

• Ενέργειες ενημέρωσης πληθυσμού  για την πρόληψη και αντιμετώπιση  σε 
θέματα πρόληψης και προστασίας από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. 

• Εκπόνηση μελετών διερεύνησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα 

Με τη χρήση του δείκτη παρακολουθείται η συνεισφορά του Ε.Π στην ενίσχυση  των 
υποδομών των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και μέσω αυτής στην δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου εθνικού δικτύου πολιτικής προστασίας. Ο δείκτης συνάδει με το  
Γενικό Στόχος 15 του ΕΣΠΑ «Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος» και 
ειδικότερα η «διαχείριση κινδύνου»  

Τύπος δείκτη Εκροών  

Πηγή άντλησης 
στοιχείων 

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας 

Μονάδα Μέτρησης 
Δείκτη 

Αριθμός 

Συμπλήρωση  δείκτη   
 
 

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής της 
πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής. Η 
τιμή στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος δεσμεύεται για την 
επίτευξη του στα πλαίσια του σκοπού της πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι 
υπεύθυνη για την εισαγωγή των τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για 
την επίτευξη της τιμής του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου 

Τρόπος υπολογισμού 
δείκτη 
 

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε εγκεκριμένης 
πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη 
του στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

ΚΘΠ που 
χρησιμοποιείται ο 
δείκτης (ενδεικτικά) 

13, 48, 53, 73, 
 

 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 

 
 

Σελ. 11 

Μεταβολή της ποιότητας των υδάτων 

Α/Α 6 ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΥΔΑΤΑ 

Περιβαλλοντικός Δείκτης: 
Μεταβολή της ποιότητας των υδάτων 

Ορισμός και 
σκοπιμότητα δείκτη 

Η ποιοτική  μεταβολή της ποιότητας των υδάτων ως αποτέλεσμα των  παρεμβάσεων 
του ΕΠ που θα υλοποιηθούν  και η επίδρασή τους στην ποιότητα των υδάτων 
(επιφανειακών, υπόγειων, μεταβατικών και θαλάσσιων). Ενδεικτικές δράσεις : η 
ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή με τη 
χρήση πλωτών σταθμών η πιλοτική εφαρμογή δικτύων παρακολούθησης ποιότητας και 
αποθεμάτων υδροφόρου ορίζοντα, 
 Η χρήση του δείκτη εξυπηρετεί την παρακολούθηση της επίτευξης του Γενικού Στόχου 
15 «Η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος» του ΕΣΠΑ και ειδικότερα με τη 
«διαχείριση των Υδατικών Πόρων και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» που 
εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη και διατήρηση της καλής κατάστασης σε όλα τα 
υδατικά συστήματα, στην ανάσχεση της υποβάθμισης επιφανειακών, υπόγειων και 
θαλάσσιων υδατικών συστημάτων. Επιπλέον, ο δείκτης αντανακλά και την προσπάθεια 
της χώρας  για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60 για την 
επίτευξη καλής κατάστασης των επιφανειακών & υπόγειων υδάτων και τη διασυνοριακή 
συνεργασία για την κοινή διαχείριση των διασυνοριακών λεκανών απορροής και την 
εφαρμογή διατάξεων διεθνών συμβάσεων, που αφορούν την προστασία του θαλασσίου 
περιβάλλοντος. 

Τύπος δείκτη Επιπτώσεων 

Πηγή άντλησης 
στοιχείων 

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας 

Μονάδα Μέτρησης 
Δείκτη 

Θετική/ αρνητική/ ουδέτερη επίδραση 

Συμπλήρωση  δείκτη   
 

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής της 
πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής. Η 
τιμή στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος δεσμεύεται για την 
επίτευξη του στα πλαίσια του σκοπού της πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι 
υπεύθυνη για την εισαγωγή των τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για 
την επίτευξη της τιμής του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου 

Τρόπος υπολογισμού 
δείκτη στο  Ε.Π. 

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε εγκεκριμένης 
πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη του 
στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

ΚΘΠ που 
χρησιμοποιείται ο 
δείκτης (ενδεικτικά) 

48, 53, 73 
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Σελ. 12 

Βελτιωση ποιοτητας της ατμοσφαιρας 

A/A 7 ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΑΕΡΑΣ  

Περιβαλλοντικός Δείκτης: 
Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας  

Ορισμός και 
σκοπιμότητα δείκτη 

Με το δείκτη αυτό παρακολουθείται ποιοτικά η επίδραση του συνόλου των παρεμβάσεων, 
που θα υλοποιηθούν από το ΕΠ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ως προς τη 
βελτίωση της  ποιότητας της ατμόσφαιρας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈς ΔΡΆΣΕΙς ΕΊΝΑΙ : η ανάπτυξη 
συστημάτων πρόβλεψης και πρόληψης ακραίων καιρικών φαινομένων με την χρήση 
δεδομένων μετεωρολογικών ραντάρ, ανάπτυξη πράσινων μεταφορών, η εκπόνηση 
σχεδίων δράσης αξιοποίησης των ΑΠΕ 
Σημειώνεται ότι με τα έργα και τις δράσεις των ΕΠ μπορεί η βελτίωση του ατμοσφαιρικού 
περιβάλλοντος να στοχεύεται είτε άμεσα, μέσω έργων (π.χ. καθαρές αστικές μεταφορές 
κλπ) είτε έμμεσα με την εκπόνηση των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών και 
εργαλείων που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και με την ενίσχυση 
των μέσων που απαιτούνται για την συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή της 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος (π.χ. σταθμοί μέτρησης ποιότητας 
ατμόσφαιρας κλπ).  
Ο δείκτης αποσκοπεί στην παρακολούθηση της προστασίας της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας από την υποβάθμιση που προκαλούν οι εκπομπές αερίων ρύπων, γεγονός 
που συνάδει με τον Γενικό Στόχο 15 του ΕΣΠΑ: «Αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος» 
και ειδικότερα «την εξασφάλιση και διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και του 
ακουστικού περιβάλλοντος», σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα κοινοτικά και εθνικά 
κείμενα (ΕΣΠΑ, ΕΠΜ, Συνθήκη Λισαβόνας, 6ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον της 
Ε.Ε, Απόφαση 358/2002/ΕΚ και Εθνικό Σχέδιο Δράσης, Κείμενο Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης – Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2006, 10117/2006 ΣΤΟΧΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗ). 

Τύπος δείκτη Επιπτώσεων 

Πηγή άντλησης 
στοιχείων 

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας 

Μονάδα Μέτρησης 
Δείκτη 

Θετική/ αρνητική/ ουδέτερη επίδραση 

Συμπλήρωση δείκτη   
 
 

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής της 
πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής. Η τιμή 
στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος δεσμεύεται για την επίτευξη 
του στα πλαίσια του σκοπού της πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι υπεύθυνη για 
την εισαγωγή των τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για την επίτευξη της 
τιμής του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου 

Τρόπος υπολογισμού 
δείκτη στο Ε.Π. 

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε εγκεκριμένης 
πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη του 
στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

ΚΘΠ που 
χρησιμοποιείται ο 
δείκτης (ενδεικτικά) 

48, 53, 73 
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Σελ. 13 

Πλήθος έργων που ανέδειξαν μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους  

Α/Α 8 ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Περιβαλλοντικός Δείκτης: 
Πλήθος έργων που ανέδειξαν μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς 
χώρους 

Ορισμός και 
σκοπιμότητα δείκτη 

Με τον δείκτη αυτό παρακολουθείται ο αριθμός των έργων που αφορούν όλες τις ιστορικές 
περιόδους, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης υποδομών Σύγχρονου Πολιτισμού στα 
αστικά κέντρα και στον αγροτικό χώρο. Επίσης, περιλαμβάνει τα έργα που στοχεύουν 
στην ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών στο νησιωτικό χώρο, στους 
ορεινούς όγκους και κατά μήκος των υδάτινων δρόμων, που θα υλοποιηθούν κατά την 
τρέχουσα προγραμματική περίοδο. 
Ο δείκτης αποσκοπεί στην παρακολούθηση της συμβολής του εκάστοτε ΕΠ στην ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, που συνάδει με τον Γενικό στόχο 17 του ΕΣΠΑ: «Ανάδειξη 
του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» και 
ειδικότερα στην «ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών της χώρας».  
 

Τύπος δείκτη Εκροών. 

Πηγή άντλησης 
στοιχείων 

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας 

Μονάδα Μέτρησης 
Δείκτη 

Αριθμός 

Συμπλήρωση δείκτη   
 

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής της 
πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής. Η τιμή 
στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος δεσμεύεται για την επίτευξη 
του στα πλαίσια του σκοπού της πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι υπεύθυνη για 
την εισαγωγή των τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για την επίτευξη της 
τιμής του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου 

Τρόπος υπολογισμού 
δείκτη στο Ε.Π. 
 

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε εγκεκριμένης 
πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη του 
στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

ΚΘΠ που 
χρησιμοποιείται ο 
δείκτης (ενδεικτικά) 

60, 73 

 
 

Α/Α 9 ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ  

Περιβαλλοντικός Δείκτης: Πλήθος ερευνητικών έργων και συναφών δραστηριοτήτων στον 
τομέα της βιοιατρικής 

Ορισμός και 
σκοπιμότητα δείκτη 

Ο δείκτης παρακολουθεί το πλήθος των ερευνητικών έργων και συναφών 
δραστηριοτήτων στον τομέα της βιοιατρικής που θα υλοποιηθούν από το ΕΠ .Ο δείκτης 
χρησιμοποιείται για όλες τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται σε άμεσα συναφές θεματικό 
αντικείμενο, π.χ. δράσεις συνεργασίας, διακρατικές  συνεργασίες, η ανάπτυξη 
εφαρμογών e-health κλπ. 
Ο δείκτης συνάδει με τον Γενικό Στόχο 5 του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Έρευνας, 
Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό 
παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της 
γνώσης.». 

Τύπος δείκτη Εκροών. 

Πηγή άντλησης 
στοιχείων 

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας 
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Σελ. 14 

Α/Α 9 ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ  

Περιβαλλοντικός Δείκτης: Πλήθος ερευνητικών έργων και συναφών δραστηριοτήτων στον 
τομέα της βιοιατρικής 

Μονάδα Μέτρησης 
Δείκτη 

Αριθμός 

Συμπλήρωση  δείκτη   
 

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής της 
πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής. Η 
τιμή στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος δεσμεύεται για την 
επίτευξη του στα πλαίσια του σκοπού της πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι 
υπεύθυνη για την εισαγωγή των τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για 
την επίτευξη της τιμής του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου 

Τρόπος υπολογισμού 
δείκτη στο Ε.Π. 
 

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε εγκεκριμένης 
πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη του 
στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

ΚΘΠ που 
χρησιμοποιείται ο 
δείκτης (ενδεικτικά) 

10, 28, 13, 73 
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Σελ. 15 

 

Α/Α 10 ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

Περιβαλλοντικός Δείκτης: 
Αριθμός έργων βελτίωσης συστημάτων μεταφορών, επικοινωνιών 
και έργων πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας 
που έχουν υψηλή περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία. 

Ορισμός και 
σκοπιμότητα δείκτη 

Με τον δείκτη αυτό καταγράφεται ο αριθμός των έργων που στοχεύουν 
άμεσα στην βελτίωση της προσβασιμότητας στην περιοχή συνεργασίας 
τόσο στον τομέα μεταφορών όσο και των επικοινωνιών. Η βελτίωση των 
συστημάτων μεταφορών εστιάζεται κυρίως στην χρήση νέων 
τεχνολογιών. Ενδεικτικές δράσεις είναι :  η ανάπτυξη συστημάτων 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των φορέων διαχείρισης 
ελληνικών και κυπριακών λιμένων, η ανάπτυξη εφαρμογών e-health και 
e-learning, η εκπόνηση ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης 
Κοινού για το Δίκτυο Δρομολογίων και Ανταποκρίσεων Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς (συνδυασμένες μεταφορές e-booking), η δημιουργία 
συστήματος αισθητήρων επιτήρησης υπόπτων περιοχών για θέματα 
λαθρομετανάστευσης, λαθρεμπορίου και παράνομης διακίνησης κλπ  
Ο δείκτης συνάδει με τη Χωρική Προτεραιότητα της Αναπτυξιακής 
Στρατηγικής του ΕΣΠΑ  ΄΄ανάπτυξη και  εκσυγχρονισμός των φυσικών 
υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών 
της χώρας΄΄   

Τύπος δείκτη Εκροών 

Πηγή άντλησης 
στοιχείων 

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας 

Μονάδα Μέτρησης 
Δείκτη 

Αριθμός 

Συμπλήρωση δείκτη   
 

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής της 
πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής. Η 
τιμή στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος δεσμεύεται για την 
επίτευξη του στα πλαίσια του σκοπού της πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι 
υπεύθυνη για την εισαγωγή των τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για 
την επίτευξη της τιμής του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου 

Τρόπος υπολογισμού 
δείκτη στο Ε.Π. 
 

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε εγκεκριμένης 
πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη του 
στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

ΚΘΠ που 
χρησιμοποιείται ο 
δείκτης (ενδεικτικά) 

10, 13, 28,  

 
 
 
 


