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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 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. 

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 
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Σελ. 4 

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. 5 

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. 6 

 

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. 7 

 

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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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 

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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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,  

 
 
 
 


