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A. Εισαγωγή

Ούτε η παρακολούθηση ούτε η αξιολόγηση προγραµµάτων αποτελεί νέα εργασία για τις
εθνικές και περιφερειακές αρχές που είναι υπεύθυνες να διαχειρίζονται τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία της ΕΕ. Κατά τα τελευταία έτη, οι επιτροπές παρακολούθησης απέκτησαν εµπειρία
τόσο στην ποσοτικοποίηση προγραµµατικών στόχων και αντικειµενικών σκοπών, όσο και
στη διενέργεια αξιολογήσεων µεσοδιαστήµατος. Η εµπειρία αυτή θα διαµορφώσει και θα
βελτιώσει την παρακολούθηση και αξιολόγηση της παροχής αρωγής στο µέλλον.

Με τους νέους κανονισµούς σχεδιάζεται κίνηση αποµάκρυνσης από την αµιγώς
χρηµατοοικονοµική παρακολούθηση. Οι υφιστάµενες διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου
και αξιολόγησης θα επεκταθούν και θα ενισχυθούν ώστε να διασφαλίσουν
αποτελεσµατικότερη ανάπτυξη των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.

Οι βελτιώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν µια πλέον αποκεντρωµένη φιλοσοφία για τον
προγραµµατισµό και τη διαχείριση προγραµµάτων, καθώς και το σαφέστερο καθορισµό των
ευθυνών παρακολούθησης και αξιολόγησης σε κοινοτικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο έχει αποκτήσει ιδιαίτερη συνάφεια το ζήτηµα των δεικτών. Οι
δείκτες ανακινούν ορισµένα πρακτικά προβλήµατα, όπως η συνέπεια των χρησιµοποιούµενων
ορισµών και η ποσοτικοποίηση των προγραµµατικών στόχων.

Ο παρών οδηγός στοχεύει τοιουτοτρόπως στα εξής:

� Στην αποσαφήνιση της χρησιµοποιούµενης ορολογίας (εκροή, αποτέλεσµα, επίπτωση) και
στη διατύπωση των εννοιών σε µορφή που να είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση
και αξιολόγηση της διαρθρωτικής αρωγής.

� Στην πρόταση πλαισίου αναφοράς. Το πλαίσιο αυτό δεν µπορεί να έχει οριστική µορφή.
Μάλλον, θα διασταλεί καθώς θα αυξάνεται η πείρα και θα καθίστανται διαθέσιµες και
άλλες µεθοδολογικές οδηγίες1.

� Τον συγκερασµό της ποικιλοµορφίας των µεθόδων και πρακτικών παρακολούθησης όσον
αφορά δείκτες µε τη συνέπεια που χρειάζεται σε επίπεδο ΕΕ, προτείνοντας πίνακα
δεικτών που ενδείκνυνται για τους βασικούς τοµείς παροχής αρωγής.

Ο παρών οδηγός πρέπει να χρησιµοποιείται κατά ρεαλιστικό και ευέλικτο τρόπο,
συνεκτιµώντας µεταξύ άλλων τους διάθεσιµους πόρους και παράλληλα προς τις προσπάθειες
που καταβάλλουν οι εθνικές και οι περιφερειακές αρχές για να βελτιώσουν την
αποτελεσµατικότητα των ιδίων συστηµάτων παρακολούθησης.

                                                          
1 Βλ. Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονοµικών προγραµµάτων: Επιλογή και χρήση δεικτών για παρακολούθηση
και αξιολόγηση, Συλλογή MEANS Τόµος 2, Οκτώβριος 1998
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B. Αφετηρία

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της διαρθρωτικής αρωγής αποτελεί νοµική υποχρέωση,
µολονότι οι διακανονισµοί για τη διενέργειά τους εξαρτώνται από τη φύση και το
περιεχόµενο της επίµαχης αρωγής. Στόχος είναι να προσδιοριστούν η αποτελεσµατικότητα
της υλοποίησης και οι χρησιµοποιούµενοι πόροι µέσω δεικτών που καθορίζονται σε
ενδεδειγµένο επίπεδο.

B.1. Κανονιστικές διατάξεις

Οι κύριες διατάξεις που αφορούν δείκτες παρακολούθησης παρατίθενται στο άρθρο 36 του
Γενικού Κανονισµού.

Ο κανονισµός περιέχει επίσης διάφορες παραποµπές σε διαδικασίες προγραµµατισµού
(άρθρα 16, 17 και 18) και αξιολόγησης (άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44). Τα άρθρα αυτά
προσδιορίζουν: τα επιχειρησιακά θεµέλια για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της
αρωγής (δηλαδή ποσοτικοποίηση στόχων, χρηµατοοικονοµική και φυσική παρακολούθηση,
δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων, µέτρηση επιδόσεων)· τις ευθύνες εκάστου
των υπεισερχοµένων επιπέδων διαχείρισης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κράτη µέλη και επιτροπές
παρακολούθησης)· και τις συναφείς απαιτήσεις σύνταξης εκθέσεων (δηλαδή ετήσιες εκθέσεις
υλοποίησης, εκθέσεις αξιολόγησης).

B.2. Πλαίσιο προγραµµατισµού

Οι δείκτες εφαρµόζονται σε όλες τις µορφές διαρθρωτικής αρωγής, δηλαδή κοινοτικά πλαίσια
στήριξης (ΚΠΣ), ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού (ΕΕΠ), επιχειρησιακά προγράµµατα (ΕΠ)
καθώς επίσης για "συνολικές επιχορηγήσεις" και µείζονα έργα. Για να διασφαλίζεται
αποτελεσµατική παρακολούθηση των ανωτέρω µορφών αρωγής, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στο χαµηλότερο επιχειρησιακό επίπεδο (µέτρο ή έργο).

Σε γενικές γραµµές, τα δεδοµένα αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις
υλοποίησης (άρθρο 37) και να µην περιορίζονται απλώς στην ανάλυση της χρηµατο-
οικονοµικής διαχείρισης. Επιπλέον, θα πρέπει οι δείκτες να προσφέρουν µια λογικώς σύντονη
περιγραφή του προγράµµατος, µε αρχή το πλέον άµεσο επίπεδο (πραγµατική δαπάνη) και
προχωρώντας στο πλέον γενικό επίπεδο (οι επενέργειες που προκάλεσε η δαπάνη αυτή).
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C. Επιχειρησιακό πλαίσιο

C.1. Γενική λογική της παρέµβασης

Ουσιαστικά σκέλη της προετοιµασίας προγραµµάτων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία αποτελούν
ο καθορισµός στόχων και η κατανοµή της χρηµατοδότησης µεταξύ δράσεων, ώστε να
επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι. Υπάρχει µια λογική σχέση µεταξύ των αποφάσεων για
διάθεση κονδυλίων και των στόχων. Τη σχέση αυτή µπορεί κανείς να τη δει είτε από την
κορυφή προς τα κάτω είτε από τη βάση προς τα άνω. Στην πράξη, ο προγραµµατισµός
συνεπάγεται εναλλαγή µεταξύ των δύο οπτικών γωνιών:

� από την κορυφή προς τα κάτω: η πάσης φύσεως αρωγή προγραµµατίζεται σε
συγκεκριµένο πλαίσιο σχετικό µε ένα καθοριστικό γενικό στόχο. Ο τελευταίος αυτός
επηρεάζει τη στρατηγική για την αρωγή και δηµιουργεί ορισµένους ειδικούς στόχους,
που αντιστοιχούν χονδρικά στους τοµείς προτεραιότητας. Έκαστος ειδικός στόχος µε τη
σειρά του υλοποιείται µέσω µέτρων. Τα µέτρα αυτά επιτρέπουν την επίτευξη των
επιχειρησιακών στόχων.

� από τη βάση προς τα άνω:

� Τα µέτρα υλοποιούνται από διοικήσεις, οργανισµούς ή φορείς µε τη χρήση διαφόρων
(χρηµατοδοτικών, ανθρώπινων, τεχνικών ή οργανωτικών) µέσων ή πόρων (εισροές).

� Οι πραγµατικές δαπάνες δηµιουργούν σειρά φυσικών εκροών (π.χ. χιλιόµετρα
κατασκευαζόµενης οδού, αριθµός παρεχόµενων θέσεων για κατάρτιση κλπ.), οι οποίες
καταδεικνύουν την επιτελεσθείσα πρόοδο στην υλοποίηση του µέτρου.

� Αποτελέσµατα είναι οι (άµεσες) επενέργειες, επί των άµεσα ωφελούµενων, των
χρηµατοδοτούµενων ενεργειών (π.χ. µειωµένοι χρόνοι ταξιδιού, µεταφορικό κόστος ή
αριθµός "επιτυχών" εκπαιδευοµένων).

� Τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν να εκφράζονται από πλευράς επιπτώσεών τους στην
επίτευξη των προγραµµατικών γενικών ή ειδικών στόχων και αποτελούν τις κύριες
βάσεις για την εκτίµηση της επιτυχίας ή αποτυχίας της επίµαχης αρωγής. Οι ειδικές
επιπτώσεις µπορεί να περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, αυξηµένη διακίνηση αγαθών ή
καλύτερη προσαρµογή δεξιοτήτων στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Οι γενικές
επιπτώσεις σχετίζονται µε τον απώτατο αντικειµενικό σκοπό της αρωγής, όπως η
δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

 
 Στο κατωτέρω σχήµα 1 παρουσιάζεται η λογική αλληλουχία της κοινοτικής αρωγής.
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 Σχήµα 1: Λογική παρέµβασης ενός προγράµµατος

 

Επιχειρησια-
κοί στόχοι

Εισροές

Ειδικοί 
στόχοι

Συνολικοί
στόχοι

Προγραµµατικές
δραστηριότητες 

Εκροές
(αγαθά και υπηρεσίες
που παράγονται
από το πρόγραµµα)

Αποτελέσµατα 
(άµεσες και

έµµεσες επενέργειες)

Επιπτώσεις
(απώτερες επενέργειες)

Προγραµµατικοί
στόχοι

 
 Εδώ, οι εισροές του προγράµµατος συνδέονται µε αµφότερα, τόσο τις εκροές του, όσο και,
µετέπειτα, µε την επίτευξη των αποτελεσµάτων και επιπτώσεών του. Παρουσιάζονται επίσης
τα µέσα µε τα οποία το πρόγραµµα επιτυγχάνει τους επιχειρησιακούς, ειδικούς και
συνολικούς του στόχους.
 
 Οπότε, περιληπτικώς:
 
•  Οι επιχειρησιακοί στόχοι εκφράζονται µε γνώµονα τις εκροές (π.χ. την παροχή κύκλων
κατάρτισης για τους ανέργους µακράς διάρκειας)·

 
•  Οι ειδικοί στόχοι εκφράζονται µε γνώµονα τα αποτελέσµατα (π.χ. τη βελτίωση, µέσω της
κατάρτισης, της δυνατότητας απασχόλησης των ανέργων µακράς διάρκειας)·

 
•  Οι συνολικοί στόχοι εκφράζονται µε γνώµονα τις επιπτώσεις (π.χ. µείωση της ανεργίας

µεταξύ εκείνων που προηγουµένως ήσαν άνεργοι µακράς διάρκειας).

C.2. Προγραµµατισµός αρωγής των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων

Όπως προαναφέρθηκε, η αρωγή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων λαµβάνει διάφορες µορφές:
κοινοτικά πλαίσια στήριξης (ΚΠΣ), επιχειρησιακά προγράµµατα (ΕΠ), ενιαία έγγραφα
προγραµµατισµού (ΕΕΠ) και τα προγραµµατικά συµπληρώµατα που περιέχουν τα µέτρα. Τα
ΚΠΣ προβάλλουν ορισµένες προτεραιότητες οι οποίες υλοποιούνται µέσω των ΕΠ. Έκαστο
ΕΠ µε τη σειρά του περιλαµβάνει συνεπές πλέγµα προτεραιοτήτων συντιθέµενων από
πολυετή µέτρα. Τα ΕΕΠ έχουν απλούστερη διάρθρωση, συντιθέµενα από τα στοιχεία που
περιέχονται και σε ΚΠΣ και σε ΕΠ.
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Προσοχή
Η µεταρρύθµιση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων εισήγαγε µια νέα έννοια στο σύστηµα
προγραµµατισµού - το συµπληρωµατικό πρόγραµµα. Κύρια συνέπεια της καινοτοµίας
αυτής είναι ότι πλέον εναπόκειται στο κράτος µέλος η ευθύνη για την κατάρτιση του
προγραµµατικού περιεχοµένου στο επίπεδο µέτρου και για την ποσοτικοποίηση των συναφών
στόχων. Με την εκ των προτέρων αξιολόγηση επαληθεύεται η συνέπεια των διαφόρων
επιπέδων προγραµµατισµού.

Όπως δείχνεται στο σχήµα 2, έκαστο επίπεδο προγραµµατισµού (ΚΠΣ, προτεραιότητα, ΕΠ,
κλπ.) υπόκειται στην ίδια κατάταξη των στόχων σε κατηγορίες. Ο συνολικός στόχος στο
χαµηλότερο επίπεδο αντιστοιχεί στον ειδικό στόχο του υψηλότερου επιπέδου και,
αντιστρόφως, ο ειδικός στόχος στο υψηλότερο επίπεδο περιλαµβάνει το συνολικό στόχο του
χαµηλότερου επιπέδου. Ωστόσο, οι επιχειρησιακοί στόχοι υφίστανται µόνο στο επίπεδο
µέτρου.
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Σχήµα 2: Συνδέσεις µεταξύ επιπέδων και επενεργειών της αρωγής

Κοινοτικό πλαίσιο
στήριξης

Προτεραιότητα
Επιχειρησιακά
προγράµµατα

Συµπληρωµατικό
Πρόγραµµα

 (Μέτρα)

Συνολικός στόχος
(επιπτώσεις)

Ειδικοί
στόχοι
(αποτελέσµατα)

Συνολικός στόχος
(επιπτώσεις)

Ειδικοί
στόχοι
(αποτελέσµατα)

Συνολικός στόχος
(επιπτώσεις)

Ειδικοί
στόχοι
(αποτελέσµατα)

Συνολικός στόχος
(επιπτώσεις)

Ειδικοί
στόχοι
(αποτελέσµατα)

Επιχειρησιακοί
στόχοι
(εκροές)

∆ράσεις 

Προτεραιότητα

Συνολικός στόχος
(επιπτώσεις)

Ειδικοί
στόχοι
(αποτελέσµατα))

Ενιαίο έγγραφο
προγραµµατισµού

Συνολικός στόχος
(επιπτώσεις)

Ειδικοί
στόχοι
(αποτελέσµατα)

Προτεραιότητα

Συνολικός στόχος
(επιπτώσεις)

Ειδικοί
στόχοι
(αποτελέσµατα)

Συµπληρωµατικό
Πρόγραµµα (Μέτρα)

Συνολικός στόχος
(επιπτώσεις)

Ειδικοί
στόχοι
(αποτελέσµατα)

Επιχειρησιακοί
στόχοι
(φυσικές εκροές)

∆ράσεις 

Από πλευράς δεικτών:

•  Οι δείκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων µπορούν να καθορίζονται σε όλα τα επίπεδα
προγραµµατισµού·

 
•  Οι δείκτες εκροών ποσοτικοποιούνται µόνο στο επίπεδο µέτρου·

•  Ορισµένοι δείκτες εκροών µπορούν να συγκεντρωθούν για να καθορίσουν αντίστοιχους
δείκτες σε επίπεδο προτεραιοτήτων και προγραµµάτων (βλ. τµήµα 6)

 
•  Οι αιτιώδεις ζεύξεις µεταξύ των επιπέδων µέτρου, προτεραιοτήτων και προγραµµάτων

µπορούν να περιγραφούν µέσω της εξελίξεως των δεικτών αποτελεσµάτων και
επιπτώσεων, οι οποίοι µετρούνται σε διαφορετικά επίπεδα.

Αποτελεί σοβαρό στόχο της εκ των προτέρων αξιολόγησης να διασφαλίζει ότι η εσωτερική
λογική µιας παρέµβασης είναι παντού σύντονη.

C.3. Προγραµµατικοί δείκτες: εισροές, εκροές, αποτελέσµατα και επιπτώσεις

Για να είµαστε ικανοί να παρακολουθήσουµε την υλοποίηση ενός προγράµµατος και να
κρίνουµε τις επιδόσεις ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί, είναι ανάγκη να
χρησιµοποείται δέσµη δεικτών, που πρέπει να αποφασίζονται εκ των προτέρων ή ενωρίς κατά
την υλοποίηση του προγράµµατος, ώστε να µπορούν να συγκεντρωθούν στοιχεία για τις
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επιδόσεις αυτές. Στις περισσότερες περιπτώσεις τάσσονται στοχευόµενα επίπεδα, τα οποία
συνολικώς θα αντιστοιχούν στους στόχους του προγράµµατος. Τα διάφορα επίπεδα δεικτών
έχουν εποµένως ως εξής:

� Οι δείκτες πόρων ή εισροών αφορούν τον διατιθέµενο προϋπολογισµό σε έκαστο
επίπεδο της παρεχόµενης αρωγής. Χρησιµοποιούνται χρηµατοοικονοµικοί δείκτες
για την παρακολούθηση της προόδου από πλευράς (ετήσιας) ανάληψης υποχρεώσεων
και πληρωµής των χρηµάτων που διατίθενται για οποιαδήποτε δράση, µέτρο ή
πρόγραµµα σε σχέση µε το επιλέξιµο κόστος του.

 

� Οι δείκτες εκροών αφορούν τη δραστηριότητα. Μετρούνται σε φυσικές ή
νοµισµατικές µονάδες (π.χ. µήκος κατασκευασθείσας οδού, πλήθος εταιρειών που
υποστηρίχθηκαν οικονοµικώς κλπ.)

 

� Οι δείκτες αποτελεσµάτων αφορούν την άµεση και έµµεση επενέργεια που επέφερε
το πρόγραµµα. Παρέχουν πληροφορίες για αλλαγές π.χ. στη συµπεριφορά, στην
ιδιότητα ή στις επιδόσεις των άµεσα ωφελουµένων. Οι δείκτες του είδους αυτού
µπορεί να έχουν είτε φυσική (µείωση των χρόνων διάρκειας ταξιδιού, αριθµός των
επιτυχών εκπαιδευόµενων, πλήθος οδικών ατυχηµάτων κλπ.) είτε οικονοµική
(πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα των πόρων του ιδιωτικού τοµέα, µείωση του
µεταφορικού κόστους) υπόσταση.

� Οι δείκτες επιπτώσεων αφορούν τις συνέπειες του προγράµµατος πέραν των άµεσων
επενεργειών στους άµεσα ωφελούµενους. Μπορεί να ορισθούν δύο αντιλήψεις
επιπτώσεων. Ειδικές επιπτώσεις είναι οι επενέργειες εκείνες που εκδηλώνονται αφού
παρέλθει κάποιο χρονικό διάστηµα, αλλά οι οποίες, ωστόσο, συνδέονται άµεσα προς
την αναλαµβανόµενη ενέργεια. Οι γενικές επιπτώσεις είναι απώτερες επενέργειες που
επηρεάζουν τον ευρύτερο πληθυσµό. Οπωσδήποτε η µέτρηση του τύπου αυτού
επιπτώσεων είναι πολύπλοκη και συχνά είναι δύσκολος ο καθορισµός σαφών
αιτιωδών σχέσεων.

Πίνακας 1: ∆υνατοί δείκτες για ένα µείζον έργο υποδοµής (οδοποιία).

Περιγραφή ∆είκτες
Εκροή Κατασκευή οδού Υλοποίηση:

- οικονοµική: κόστος, βαθµός
πρόοδου

- φυσική: κατασκευασθέντα χλµ.,
επίπεδο προόδου

Αποτέλεσµα Μειωµένος χρόνος διάρκειας ταξιδιού
και µειωµένο µεταφορικό κόστος

- Προσπελασιµότητα (ESS)1

- Εξοικονόµηση χρόνου (σε λεπτά
της ώρας)
- Εξοικονόµηση κόστους (%)

Ειδική επίπτωση Μεγαλύτερη ασφάλεια
Αυξηµένες ροές προσώπων και αγαθών

- Ροή κίνησης

Γενική επίπτωση Αύξηση της κοινωνικοοικονοµικής
δραστηριότητας

- διαφοροποίηση της παραγωγής
- καθαρή δηµιουργία θέσεων
εργασίας
- αυξηµένο περιφερειακό ΑΕΠ κατά
κεφαλή και ανά απασχολούµενο άτοµο

1 Με την παράµετρο ESS µεταξύ των σηµείων Α και Β (ισοδύναµη ταχύτητα επ'ευθείας γραµµής) µετρείται η ευχέρεια πρόσβασης από ένα
σηµείο σε ένα άλλο, ανεξάρτητα από την απόσταση µεταξύ των δύο αυτών σηµείων.
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C.4. ∆είκτες αποτελεσµατικότητας, απόδοσης και επιδόσεων

Σε γενικές γραµµές, οι αξιολογήσεις οφείλουν να ασχολούνται µε σειρά ειδικών θεµάτων,
ώστε να καθίσταται δυνατή η λεπτοµερής εκτίµηση της παρεχόµενης αρωγής. Στο σχήµα 3
παρουσιάζεται ο τρόπος πραγµάτευσης των ανωτέρω ζητηµάτων εντός δεδοµένου πλαισίου
προγραµµατισµού.

Πλαίσιο 1:  Ζητήµατα αξιολόγησης

•  Συνάφεια:  Σε ποιά έκταση οι προγραµµατικοί στόχοι έχουν σχέση µε τις εξελισσόµενες ανάγκες και
προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ;

•  Απόδοση: Ποιός ήταν ο τρόπος κατά τον οποίο οι πόροι (εισροές) µετατράπηκαν σε εκροές ή αποτελέσµατα;
•  Αποτελεσµατικότητα: Σε ποίο βαθµό το πρόγραµµα συνέτεινε στην επίτευξη των ειδικών και γενικών του

στόχων;
•  Χρησιµότητα: Είχε το πρόγραµµα επιπτώσεις στις στοχευόµενες οµάδες ή στους στοχευόµενους πληθυσµούς

σε σχέση µε τις ανάγκες τους;
•  ∆ιατηρησιµότητα: Σε ποιά έκταση αναµένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή τα οφέλη) αφού ολοκληρωθεί το

πρόγραµµα;

Σχήµα 3: Καίρια ζητήµατα προς αξιολόγηση

Κοινωνικο-οικονοµικά 

προβλήµατα

Αξιολόγηση

Πρόγραµµα

Ανάγκες

Εισροές

Αποτελέσµατα

ΕκροέςΣτόχοι

Επιπτώσεις

Χρησιµότητα και ∆ιατηρησιµότητα

∆ράσεις

Αποτελεσµατικότητα

Απόδοση

Συνάφεια

Με τη χρήση των δεικτών που καθορίστηκαν στο σηµείο 3.3 µπορούµε να µετρήσουµε
έννοιες όπως η αποτελεσµατικότητα και η απόδοση.

•  Η αποτελεσµατικότητα συγκρίνει εκείνο που έγινε µε ό,τι είχε αρχικώς
προγραµµατιστεί, δηλαδή συγκρίνει τις πραγµατικές µε τις προσδοκώµενες ή εκτιµώµενες
εκροές, αποτελέσµατα ή/και επιπτώσεις.

 
•  Η απόδοση εξετάζει τον λόγο µεταξύ των εκροών, αποτελεσµάτων ή/και επιπτώσεων και
των χρησιµοποιούµενων εισροών (ιδιαίτερα οικονοµικών πόρων) για την επίτευξή τους.

Οι λόγοι αποτελεσµατικότητας και απόδοσης µπορούν τοιουτοτρόπως να υπολογίζονται για
έκαστο στάδιο του προγράµµατος ή του µέτρου, δηλαδή από πλευράς εκροής, αποτελέσµατος
και επιπτώσεως. Επιτρέπουν να συγκρίνεται εκείνο που επετεύχθη µε ό,τι είχε
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προγραµµατιστεί (αποτελεσµατικότητα) ή µε τους χρησιµοποιούµενους πόρους (απόδοση). Οι
δείκτες αυτοί µπορεί να προσφέρουν χρήσιµες πληροφορίες για τους διαχειριστές και
αξιολογητές προγραµµάτων, υποβοηθώντας τους στη λήψη καλύτερων αποφάσων για
(επανα)προγραµµατισµό.

Ο πίνακας 2 δείχνει τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των δεικτών και της µέτρησης της
αποτελεσµατικότητας και απόδοσης.

Πίνακας 2: ∆είκτες αποτελεσµατικότητας και απόδοσης
∆είκτες Αποτελεσµατικότητα Απόδοση

Επιχειρησιακός
στόχος
(µέτρο/δράση)

Οικονοµική/φυσική
εκροή

Πραγµατική/
προγραµµατισµένη εκροή

Εκροή σε σύγκριση
προς το κόστος

Ειδικός στόχος Αποτέλεσµα Πραγµατικά/
προγραµµατισµένα
αποτελέσµατα

Αποτέλεσµα σε
σύγκριση προς το
κόστος

Γενικός στόχος Επίπτωση Πραγµατική/
προγραµµατισµένη
επίπτωση

Επίπτωση σε
σύγκριση προς το
κόστος

Πρακτικές δυσκολίες

Στην πράξη, η µέτρηση των ανωτέρω λόγων γίνεται σχετικά απλά, ανακύπτουν όµως και
ορισµένες δυσκολίες.

Η εξέταση της απόδοσης εµπεριέχει τα εξής ερωτήµατα: Μήπως τα ίδια αποτελέσµατα
µπορούν να παραχθούν χρησιµοποιώντας λιγότερες εισροές; Εναλλακτικώς, µήπως η ίδια
ποσότητα εισροής µπορεί να παράγει περισσότερα αποτελέσµατα; Συναφές προς τα
ερωτήµατα αυτά είναι και το πρόβληµα της σύγκρισης του προγράµµατος ή του µέτρου προς
τις πιθανές εναλλακτικές προς αυτό επιλογές. Η κυριότερη δυσκολία εδώ συνίσταται στην
επιλογή ενδεδειγµένων µέτρων σύγκρισης. Τα µέτρα σύγκρισης θα πρέπει κατά προτίµηση να
τίθενται εκ των προτέρων, ώστε να επιτρέπουν τις κατάλληλες συγκρίσεις και να
διευκρινίζουν την ποσοτικοποίηση των στόχων κατά τη φάση προγραµµατισµού. Το ζήτηµα
αυτό αναλύεται περαιτέρω στο σηµείο 4.3.

Είναι επίσης σηµαντικό να ληφθεί υπόψη ότι ακόµη και αν ένα πρόγραµµα είναι αποδοτικό,
πιθανώς ακόµη να περιέχει σοβαρά ελαττώµατα στον σχεδιασµό του. Οι στόχοι π.χ. πιθανώς
να µην έχουν διατυπωθεί µε επαρκή σαφήνεια ή ακόµη και να λείπουν παντελώς. Ως προς
αυτό, οι αξιολογητές µπορούν να διαδραµατίσουν ανεκτίµητο ρόλο µετασχηµατίζοντας
αόριστους ή γενικούς στόχους σε ποσοτικοποιηµένα, επαληθεύσιµα µεγέθη.

Επίσης αξίζει να εξεταστεί κατά πόσο η έννοια της "αποτελεσµατικότητας" τείνει να αφορά
µία µόνο πτυχή των επενεργειών του προγράµµατος, δηλαδή τα προσδοκώµενα θετικά
αποτελέσµατα. Τα προγράµµατα όµως µπορεί επίσης να παράγουν απρόσµενα θετικά ή/και
αρνητικά αποτελέσµατα, τα οποία πιθανώς να µην είναι ικανοί να ανιχνεύσουν οι
συµφωνηµένοι δείκτες.
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Στην τελείως πρόσφατη βιβλιογραφία αξιολόγησης2 έχει γίνει αναφορά στην ιδέα των
επιδόσεων. Κατά σύµβαση, το πεδίο εφαρµογής των επιδόσεων ορίζεται κατά τρόπο ευρύ,
καλύπτοντας τους δείκτες αποτελεσµατικότητας και απόδοσης (συµπεριλαµβανοµένης της
διαχειριστικής απόδοσης), οι οποίοι συνδέονται µε το πρόγραµµα. Στην αντίληψη αυτή
βασίζεται το σύστηµα του "αποθεµατικού επιδόσεων", το οποίο αναπτύχθηκε σύµφωνα µε το
άρθρο 43 του Γενικού Κανονισµού.

                                                          
2 Στις Ηνωµένες Πολιτείες, χρησιµοποιείται ο όρος "επιδόσεις" στο πλαίσιο µιας στροφής της διοίκησης προς αποτελέσµατα, παροχή
υπηρεσιών ποιότητας και ικανοποίηση του χρήστη ("Νόµος περί κυβερνητικών επιδόσεων και αποτελεσµάτων"). Στην περίπτωση της
Παγκόσµιας Τράπεζας, οι "επιδόσεις" ορίζονται σε συσχετισµό προς τις έννοιες διαχείριση πόρων και απόδοση  (Παγκόσµια Τράπεζα,
1997-Τµήµα αξιολόγησης δράσεων, Μαθήµατα και πρακτικές, 1997/10)
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D. Συγκρότηση συστηµάτων δεικτών

D.1. Βασικά στοιχεία και δείκτες συγκυρίας

Το άρθρο 15 του Γενικού Κανονισµού ορίζει ότι τα αναπτυξιακά σχέδια οφείλουν να
περιέχουν ποσοτικοποιηµένη περιγραφή των σηµερινών ανισοτήτων, χασµάτων και του
αναπτυξιακού δυναµικού των οικείων περιφερειών. Οι δείκτες συγκυρίας αντικατοπτρίζουν
την απαίτηση αυτή και εντάσσονται στη διαδικασία προγραµµατισµού. Προσφέρουν µια
βάση για:

- τις κοινωνικοοικονοµικές και στρατηγικές αναλύσεις (π.χ. αναλύσεις SWOT3), οι οποίες
στηρίζουν την προγραµµατική στρατηγική·

- την παρακολούθηση της γενικής συγκυρίας·
- την υλοποίηση και κατάρτιση ποσοτικοποιηµένων στόχων·
- την αξιολόγηση των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων του προγράµµατος.
 
 Τα βασικά στοιχεία αφορούν την αρχική τιµή ως προς την οποία µετρείται µετέπειτα ένας
δείκτης συγκυρίας ή επιπτώσεων. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να καταρτίζονται σε
συσχετισµό προς τους προγραµµατικούς στόχους και θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν,
µεταξύ άλλων, τον αρχικό αριθµό των θέσεων απασχόλησης στη βιοµηχανία της περιφέρειας
ή το τρέχον ποσό των ιδιωτικών επενδύσεων σε ένα δεδοµένο τοµέα ή κλάδο. Στην πράξη,
υφίστανται µεγάλες διαφορές στο βαθµό διάθεσης δεδοµένων για ορισµένες καίριες περιοχές,
ειδικώς για τις ΜΜΕ.
 
 Τα βασικά στοιχεία είναι επίσης απαραίτητα προκειµένου να έχουν νόηµα οι προγραµµατικοί
δείκτες. Για παράδειγµα, εάν ένα συγκεκριµένο µέτρο αποσκοπεί στην αύξηση του πλήθους
των ΜΜΕ σε µία περιφέρεια, το πλέον ενδεδειγµένο βασικό στοιχείο είναι το πλήθος των
ΜΜΕ που υπήρχαν όταν ξεκίνησε το πρόγραµµα. Μόλις συγκεντρωθεί η πληροφορία αυτή,
θα είναι τότε δυνατό να συνάγουµε, µε αρκετά συγκεκριµένο τρόπο, ότι φερειπείν το 20%
των υφισταµένων επιχειρήσεων σε µία επιλέξιµη περιφέρεια έλαβαν βοήθεια υπό τύπο
αρωγής από ∆ιαρθρωτικό Ταµείο.
 
 Το αντικείµενο της ανωτέρω πληροφορίας µπορεί να τελειοποιηθεί καθώς  υλοποιείται το
πρόγραµµα. Η συγκρότηση βασικών στοιχείων θα πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο που να
καλύπτει επαρκώς την ιεράρχηση των περιλαµβανοµένων στο πρόγραµµα αντικειµενικών
σκοπών και στόχων. Σε ορισµένες περιπτώσεις θα ήταν χρήσιµη η συγκέντρωση ειδικών
δεδοµένων που αφορούν τους ωφελούµενους από το πρόγραµµα, όπως τις ΜΜΕ.
Λεπτοµερέστεροι δείκτες ανά κλάδο, µέγεθος ή φύλο προσφέρουν πληρέστερη περιγραφή
των ωφελούµενων και καθιστούν δυνατές τις συγκρίσεις προς προηγούµενες παρεµβάσεις
ή/και πρωτοβουλίες σε άλλες περιφέρειες.
 
 
 Πηγές πληροφοριών
 
 Τα βασικά στοιχεία συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο από επίσηµες στατιστικές. Ενίοτε
όµως οι πηγές αυτές συνεπάγονται προβλήµατα, όπως:
 
- µη διάθεση στοιχείων σε ενδεδειγµένο γεωγραφικό επίπεδο·
                                                          
3 Strengths (Πλεονεκτήµατα) – Weaknesses (Αδυναµίες) – Opportunities (Ευκαιρίες)– Threats (Απειλές)
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- καθυστέρηση στη δηµοσίευση στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία της Eurostat για το κατά
κεφαλή ΑΕΠ δηµοσιεύονται µε διετή έως τριετή καθυστέρηση)·

- χάσµατα στις επίσηµες στατιστικές σε σχέση µε τις απαιτήσεις του προγράµµατος (π.χ. σε
επίσηµες στατιστικές πιθανώς να µην γίνεται διάκριση µεταξύ εργαζόµενων πλήρους και
µερικού ωραρίου εργασίας)·

- µη διάθεση στοιχείων που να είναι επαρκώς αναλυµένα ανά κλάδο.

Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι επίσηµες στατιστικές χρειάζεται να συµπληρώνονται µε έρευνες
ή ενδεχοµένως µε έµµεσους δείκτες (π.χ. στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των ΜΜΕ µπορεί
να προσφέρουν προσεγγιστική εκτίµηση της ανταγωνιστικότητας).

Πέραν των ανωτέρω, από το 1992-93 η Επιτροπή έχει αναπτύξει, σε συνεργασία µε τα κράτη
µέλη, κοινό σύστηµα ποσοτικοποιηµένων δεικτών για να µετρείται το αναπτυξιακό χάσµα.
Αναπτύχθηκε αρχικός κατάλογος δεικτών συγκυρίας, στον οποίο οι τελευταίοι κατατάχθηκαν
σε 12 κατηγορίες: βασικοί δείκτες (κατά κεφαλή ΑΕΠ κλπ.), οδικές µεταφορές,
σιδηροδροµικές µεταφορές, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, ύδατα, περιβάλλον, εκπαίδευση και
κατάρτιση, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, βιοµηχανία και υπηρεσίες, γεωργία και
τουρισµός. Τα ποσοτικοποιηµένα στοιχεία καταχωρήθηκαν σε βάση δεδοµένων, µε την
ονοµασία QUID, που σήµερα ευρίσκεται υπό αναθεώρηση.

D.2. Επιχειρησιακή παρακολούθηση

Τα ΚΠΣ, ΕΕΠ και οι λοιπές µορφές παροχής αρωγής οφείλουν να περιέχουν µία ελάχιστη
ποσότητα πληροφοριών ώστε να επιτρέπουν τη σωστή παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
Οι γενικοί αντικειµενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι θα πρέπει, κατά το δυνατό, να
διατυπώνονται και να ποσοτικοποιούνται παράλληλα µε τυχόν προσδοκώµενα αποτελέσµατα.
Η αναλυτική περιγραφή των µέτρων, µαζί µε ποσοτικοποίηση των συναφών επιχειρησιακών
στόχων, θα πρέπει να περιλαµβάνεται στο συµπληρωµατικό πρόγραµµα που συντάσσεται
σε επίπεδο κρατών µελών.

Μόλις συγκροτηθούν οι επιτροπές παρακολούθησης και οι διαχειριστικές αρχές, σύµφωνα µε
τις κανονιστικές διατάξεις, η πρώτη τους εργασία θα είναι να καταρτίσουν διακανονισµούς
επιχειρησιακής παρακολούθησης.

Οι διακανονισµοί αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν τις εξής περιοχές:

•  Τον καθορισµό των στοιχείων προς συλλογή, µε σκοπό την παροχή των αναγκαίων
πληροφοριών για εκροές, αποτελέσµατα, επιπτώσεις και αντίστοιχους δείκτες. Πρέπει να
εξειδικευύονται οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι για την ποσοτικοποίηση στοιχείων ή
εκτιµήσεων που προέρχονται από δηµοσκοπήσεις (δείγµα, στοιχεία καταλόγου, βάσεις
δεδοµένων, µηχανισµοί παρακολούθησης κλπ.), καθώς και οι αρχές ή τα όργανα που είναι
υπεύθυνα για τη συλλογή των στοιχείων.

 
•  Τον καθορισµό των στοιχείων που θα δοθούν στην επιτροπή παρακολούθησης και τη
συχνότητα και χρονισµό διαβίβασής τους.

 
•  Τον καθορισµό επιχειρησιακών δεσµών µε τις δραστηριότητες αξιολόγησης (εκ των
προτέρων, µεσοδιαστήµατος και εκ των υστέρων).
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•  Τον καθορισµό ιδιαζόντων προγραµµατικών δεικτών προς χρήση για την κατανοµή του
αποθεµατικού επιδόσεων στο µεσοδιάστηµα.

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη συγκρότηση συστήµατος παρακολούθησης οφείλουν
επίσης να εξυπηρετούν στην ανίχνευση χασµάτων που περιέχουν τα συστήµατα
πληροφοριών. Τούτο πιθανώς να απαιτεί την προσφυγή σε τεχνική αρωγή και εξωτερικούς
εµπειρογνώµονες, που θα καλύψουν τα κενά και τις ελλείψεις, θα βελτιώσουν τις γενικές
συνθήκες υλοποίησης και θα καταστήσουν αποτελεσµατικότερη την παρακολούθηση.

D.3. ∆είκτες παρακολούθησης

Στο όργανο που είναι υπεύθυνο για την εργασία παρακολούθησης, δηλαδή τη διαχειριστική
αρχή, θα εναπόκειται ο καθορισµός, µε βάση τις υφιστάµενες προτεραιότητες και
δυναµικότητα, της δοµής του συστήµατος παρακολούθησης και του βαθµού λεπτοµέρειας
στον οποίο θα διενεργηθεί η παρακολούθηση ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των
διαφόρων οµάδων χρηστών (συµπεριλαµβανοµένης της Επιτροπής).

Ενώ σε γενικές γραµµές έχει παγιωθεί η παρακολούθηση της χρηµατοοικονοµικής
υλοποίησης, φαίνεται ότι υπάρχουν ακόµη περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση της
παρακολούθησης των φυσικών εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων.

Είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η τακτική παρακολούθηση της φυσικής και
χρηµατοοικονοµικής προόδου των µέτρων και, όταν υπάρχει η σχετική δυνατότητα, των
αποτελεσµάτων. Οι διαθέσιµοι διοικητικοί και διαχειριστικοί πόροι αποτελούν σοβαρό
παράγοντα αλλά, κατ’ελάχιστον, θα πρέπει να παρακολουθούνται τα αποτελέσµατα
τουλάχιστον για τα µέτρα που έχουν περισσότερο σχέση µε το πρόγραµµα.

Η εκτίµηση των ιδιαζουσών επιπτώσεων (από πλευράς ειδικών στόχων) µπορεί να αρχίσει
µόνο αφού τα συστήµατα παρακολούθησης προσφέρουν ενδεδειγµένες πληροφορίες
σχετικά µε την πρόοδο και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα (π.χ. τις άµεσες ή απευθείας
επενέργειες στην απασχόληση, την άµεση απασχόληση των εκπαιδευόµενων).

Η λειτουργία του συστήµατος παρακολούθησης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σταδιακή
αυτή θεώρηση, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις και ανάγκες, καθώς και το
επίπεδο των διαθέσιµων πόρων για την ανάληψη των εν λόγω δραστηριοτήτων.

D.4. Εκ των προτέρων ποσοτικοποίηση

Σε γενικές γραµµές, θα πρέπει να ποσοτικοποιούνται οι στόχοι και οι σχετικοί δείκτες που
αντιστοιχούν στα προγράµµατα, τις προτεραιότητες και τα µέτρα. Χωρίς αυτό δεν µπορεί να
µετρηθεί ο βαθµός στον οποίο εκπληρώνονται οι αρχικοί στόχοι. Συνήθως διατίθενται τα
δεδοµένα που επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση των προγραµµατικών στόχων. Κατ’ανάγκη,
όπως άλλωστε συµβαίνει µε όλες τις ασκήσεις διατύπωσης προβλέψεων αυτού του είδους,
απαιτείται ένα στοιχείο κρίσεως πέραν της επεξεργασίας δεδοµένων. Η ποσοτικοποίηση
µπορεί να χρησιµοποιήσει βασικά δεδοµένα και τιµές αναφοράς ή σύγκρισης που έχουν
εξαχθεί από προηγούµενες ασκήσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης, π.χ. το µέσο κόστος
δηµιουργούµενης ή διασφαλιζόµενης θέσης απασχόλησης σε ένα δεδοµένο κλάδο.
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Τα βασικά δεδοµένα προσφέρουν πληροφορίες για τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες που
επικρατούν στην επίµαχη επικράτεια, συµπεριλαµβανοµένων στοχευόµενων οµάδων, όπως
αριθµός ΜΜΕ και επίπεδο επιδόσεων ή καινοτοµίας τους. Επιτρέπουν την καθιέρωση
ποσοτικοποιηµένων στόχων και καθιστούν δυνατή την εκτίµηση των πιθανών επενεργειών
(αποτελεσµάτων και επιπτώσεων) των προγραµµατισµένων ενεργειών.

Οι συγκριτικές τιµές προσφέρουν µία ακόµη πηγή πληροφοριών για την ποσοτικοποίηση των
στόχων που συνδέονται µε µέτρα, και καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της
αποτελεσµατικότητας και της απόδοσης των επίµαχων ενεργειών. Αυτού του είδους τα
στοιχεία θα πρέπει όµως να χρησιµοποιούνται µε προσοχή, και δεν µπορούν να
υποκαταστήσουν τους τύπους των δεικτών που παράγει ένα σύστηµα παρακολούθησης.

Τα στοιχεία αξιολογήσεων µπορούν επίσης να αποβούν χρήσιµα για να βοηθήσουν στην
ποσοτικοποίηση στόχων και δεικτών, καθώς και για την εκτίµηση προσδοκώµενων
επιπτώσεων, ειδικώς εκείνων που σχετίζονται µε δηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες θέσεις
εργασίας (πλαίσιο 2).

Πλαίσιο 2:  Ποσοτικοποίηση των επενεργειών στην απασχόληση: από µεικτές σε
καθαρές θέσεις εργασίας

Η διαρθρωτική αρωγή παράγει ορισµένες επενέργειες στην απασχόληση, είτε άµεσα (π.χ.
δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας από µία υποβοηθούµενη ΜΜΕ) είτε έµµεσα (π.χ. θέσεις
εργασίας δηµιουργούµενες εξ επαγωγής από µια νέα υποδοµή). Η ποσοτικοποίηση των
(άµεσων) επενεργειών στην απασχόληση έχει ως εκ τούτου εξαιρετική σηµασία. Οι δύο
κυριότεροι δείκτες των (άµεσων) επενεργειών στην απασχόληση είναι ο αριθµός των νέων
και ο αντίστοιχος των διασφαλιζόµενων θέσεων εργασίας. Οι διασφαλιζόµενες θέσεις
εργασίας είναι εκείνες που θα είχαν απωλεσθεί εάν δεν υπήρχε η παρέµβαση. Οι επενέργειες
στις θέσεις εργασίας µπορούν να λάβουν τη µορφή εκτίµησης µεικτών ή καθαρών τιµών. Οι
τελευταίες λαµβάνουν υπόψη την αδράνεια (επενέργειες στην απασχόληση που θα
συνέβαιναν χωρίς την παρέµβαση) και τη µετακίνηση (απώλειες απασχόλησης σε άλλες
εταιρείες και περιοχές) και αποτελούν πολύ καλύτερη βάση σύγκρισης όταν κρίνονται έργα
προς επιλογή και εκτιµώνται η απόδοση και η αποτελεσµατικότητα προγραµµάτων.
Η Επιτροπή συνιστά σε όλα τα κράτη µέλη να εργασθούν για τη βελτίωση των
εκτιµήσεων και των συγκεντρούµενων στοιχείων µε αντικείµενο τις άµεσες επενέργειες
στην απασχόληση, κατά πρώτο υπό µορφή µεικτών επενεργειών, και έπειτα να
προχωρήσουν σε ποσοτικοποίηση καθαρού αριθµού δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας.
Βλ. Μετρώντας τις επενέργειες των κοινοτικών διαρθρωτικών παρεµβάσεων στην αγορά εργασίας, Συλλογή MEANS No 3, 1996

Το επίπεδο της απαιτούµενης ποσοτικοποίησης εξαρτάται από τη φύση της παρέµβασης.
Στην περίπτωση µέτρων υποδοµής, είναι απλούστερο να καθορισθούν ευθύς εξαρχής
ποσοτικοποιηµένοι στόχοι (για παράδειγµα χιλιόµετρα οδού που θα κατασκευασθεί) µε βάση
τα τεχνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά των προς χρηµατοδότηση έργων. Συχνά όµως δεν
είναι δυνατό να µετρηθεί επακριβώς ο προς επίτευξη στόχος, επειδή δεν µπορεί να
καθορισθεί επακριβώς εκ των προτέρων ο αριθµός των ωφελούµενων (ΜΜΕ) ή
εκπαιδευόµενων. Για το είδος αυτό των µέτρων, που δεν προσφέρονται για άµεση
ποσοτικοποίηση, είναι πλέον ενδεδειγµένο να καθορισθεί φάσµα δυνατών στόχων ή να
στηριχθούµε σε έµµεσους ή ποσοτικούς δείκτες, οι τιµές των οποίων µπορεί να διορθωθούν
κατά τη φάση υλοποίησης.
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D.5. Χρήση δεικτών για αξιολόγηση

Η εργασία αξιολόγησης για έκαστο πρόγραµµα µπορεί να διαιρεθεί σε τρείς φάσεις, δηλαδή
εκ των προτέρων, στο µεσοδιάστηµα και εκ των υστέρων. Για εκάστη από τις ανωτέρω
φάσεις, οι αξιολογήσεις οφείλουν να πραγµατευθούν δέσµη ειδικών ζητηµάτων για τις
επιδόσεις των προγραµµάτων. Οι δείκτες αντιπροσωπεύουν τοιουτοτρόπως µείζονα πηγή
πληροφοριών στις οποίες θα πρέπει να βασιστεί η αξιολόγηση. Οι δείκτες υποβάλλονται
παράλληλα σε ιδιαίτερες αποτιµήσεις, σε διαφορετικά στάδια.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση4 θα πρέπει να περιέχει χαρακτηριστικώς τα εξής στοιχεία:

•  Τη διασύνδεση και τη συνέπεια µεταξύ γενικών στόχων, ειδικών στόχων και µέτρων που
θα περιέχονται στο συµπληρωµατικό πρόγραµµα·

•  την ύπαρξη και συνάφεια των δεικτών εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων για
έκαστο επίπεδο παρεχόµενης αρωγής·

•  την αξιοπιστία του επιπέδου ποσοτικοποίησης των στόχων.

Ο αξιολογητής αναµένεται να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας των
συστηµάτων δεικτών.

Με την αξιολόγηση µεσοδιαστήµατος θα πρέπει να εξεταστεί ο βαθµός
αποτελεσµατικότητας που επετεύχθη µε βάση τους δείκτες που συγκεντρώθηκαν κατά την
παρακολούθηση. Επίσης θα εκτιµηθεί η ποιότητα και η συνάφεια των εν λόγω δεικτών.

Τέλος, κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση θα συγκριθούν, χρησιµοποιώντας τελικά
στοιχεία από την παρακολούθηση, οι προσδοκώµενοι στόχοι προς εκείνους που πραγµατικά
επετεύχθησαν (συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων).

                                                          
4 βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκ των προτέρων αξιολόγηση των παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, Έγγραφο εργασίας αριθ. 2 (1999)
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E. Υλοποίηση των δεικτών παρακολούθησης

Κατωτέρω περιγράφονται οι κυριότερες πτυχές της διαδικασίας παρακολούθησης.

E.1. Συγκέντρωση δεδοµένων

Σκοπός των διακανονισµών παρακολούθησης που συγκροτήθηκαν ως µέρος του
διαχειριστικού συστήµατος για παροχή διαρθρωτικής αρωγής είναι η συγκέντρωση των
δεδοµένων και πληροφοριών που απαιτούνται για να µετρηθούν οι εκ των προτέρων
καθορισθέντες δείκτες.

Η συγκέντρωση των ανωτέρω δεδοµένων αναµένεται να διενεργηθεί από τις αρχές που είναι
υπεύθυνες για την υλοποίηση της αρωγής, µολονότι µπορεί, εφόσον είναι ανάγκη, να
επιζητηθεί βοήθεια από εµπειρογνώµονες. Το ίδιο ως επί το πλείστον ισχύει και όσον αφορά
την υλοποίηση των συστηµάτων παρακολούθησης (βλ. §3.1).

Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η βέλτιστη χρήση υφισταµένων συστηµάτων για επιχειρησιακές
πληροφορίες, καθώς και η αποφυγή άσκοπης επανάληψης εργασιών από διαφορετικά όργανα.
Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν εκτενώς οι παρεχόµενες από εθνικές και περιφερειακές αρχές
πληροφορίες, καθώς και οι λαµβανόµενες από στατιστικές υπηρεσίες. Πρέπει επίσης να
καταβληθεί προσπάθεια παγίωσης ή βελτίωσης των υφισταµένων στοιχείων.

Ορισµένες πληροφορίες, ιδίως δεδοµένα χρηµατοοικονοµικής υλοποίησης, παρέχονται ήδη
µε τη µορφή τυποποιηµένων πινάκων, σε επίπεδο µέτρου, προτεραιότητας και προγράµµατος.
Τα δεδοµένα αυτά είναι χρήσιµα για να επαληθεύεται η ποιότητα των στοιχείων για τις
φυσικές εκροές.

Τόσο τα χρηµατοοικονοµικά όσο και τα φυσικά στοιχεία θα πρέπει, στο µέτρο του δυνατού,
να συγκεντρώνονται σύµφωνα µε την ονοµατολογία των κλάδων που έχει προτείνει η
Επιτροπή (βλ. παράρτηµα Ι).

Για να κατοχυρωθεί η αποτελεσµατική παρακολούθηση, θα πρέπει να παράγονται δείκτες
εκροών για όλα ή για τα περισσότερα µέτρα. Μπορεί να υιοθετηθεί κάπως επιλεκτικότερη
προσέγγιση για τους δείκτες τόσο αποτελεσµάτων όσο και επιπτώσεων. Επειδή οι τελευταίοι
δεν µπορούν να συγκεντρώνονται είτε συστηµατικώς είτε κατά τακτά διαστήµατα, θα πρέπει
να καταστρώνονται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης (κάνοντας διάκριση έναντι της
παρακολούθησης).

Οι πληροφορίες του είδους αυτού είναι ουσιαστικής σηµασίας για να µπορέσουν οι επιτροπές
παρακολούθησης να προσδιορίσουν τον βαθµό στον οποίο υλοποιείται η αρωγή. Έχουν
επίσης αξία στο ότι καθιστούν τους φορείς ικανούς να κατανοήσουν εκείνο που πράγµατι
παρήχθη µε τις ενέργειές τους. Οι πάσης φύσεως δραστηριότητες παρακολούθησης θα πρέπει
να εκτίθενται λεπτοµερώς στις εκθέσεις υλοποίησης που προδιαγράφουν οι κανονιστικές
διατάξεις.

E.2. Αρχική ανάλυση δεδοµένων

Μόλις συγκεντρωθούν, τα στοιχεία θα πρέπει να αναπτυχθούν, να υποστούν επεξεργασία και
να ετοιµαστεί αρχική ερµηνεία για την υποβοήθηση του οργάνου παρακολούθησης.
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Σε γενικές γραµµές, η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί µία ακόµη εργασία των αρχών και
οργάνων που είναι υπεύθυνα για την παροχή αρωγής. Ωστόσο, εφόσον ορισµένες αναλύσεις
θεωρηθούν υπέρµετρα πολύπλοκες, θα πρέπει να κληθούν να τους υποβοηθήσουν εξωτερικοί
εµπειρογνώµονες ή οργανισµοί που είναι υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση των αρχικών
στοιχείων.

E.3. Παρουσίαση των δεδοµένων στην επιτροπή παρακολούθησης

Οι επιτροπές παρακολούθησης είναι υπεύθυνες να διασφαλίζουν ότι η υλοποίηση είναι και
αποτελεσµατική και ικανοποιητικής ποιότητας. Εργασία τους αποτελεί η ανασκόπηση της
προόδου, ειδικώς ο βαθµός στον οποίο έχουν επιτευχθεί ποσοτικοποιηµένοι στόχοι
συνδεόµενοι µε καθένα από τα µέτρα.

Οι πληροφορίες που θα υποβληθούν στις επιτροπές παρακολούθησης θα πρέπει να
περιλαµβάνουν:

� δεδοµένα για τα συστήµατα παρακολούθησης (βασικά δεδοµένα, δείκτες
παρακολούθησης)·

� δεδοµένα για τις αξιολογήσεις µεσοδιαστήµατος (συµπεριλαµβανοµένων, όποτε
παρίσταται ανάγκη, αναθεωρήσεων των δεικτών)· και

� δεδοµένα µεσοδιαστήµατος µε αντικείµενο τη γενική κοινωνικοοικονοµική συγκυρία και
την προγραµµατική διαθεσιµότητα.

Οι επιτροπές παρακολούθησης µπορεί να αποφασίσουν, µε βάση τα διακεκριµένα
γνωρίσµατα της υπόψη αρωγής, ποια στοιχεία είναι αναγκαία και την ηµεροµηνία κατά την
οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιµα.

Για την παρακολούθηση ενός ΚΠΣ, ΕΠ ή ΕΕΠ, θα πρέπει οι επιτροπές παρακολούθησης να
λαµβάνουν σε ετήσια βάση πληροφορίες για την παρακολούθηση, που να καλύπτουν τη
χρηµατοοικονοµική υλοποίηση, τις φυσικές εκροές και τη διαχείριση του προγράµµατος.

Καθώς καθίστανται επιχειρησιακά τα στυστήµατα παρακολούθησης, θα υπάρχει δυνατότητα,
µε τη χρήση ενδεδειγµένων δεικτών, να µετρούνται και τα αποτελέσµατα και η
αποτελεσµατικότητα, καθώς και να διενεργείται µια αρχική εκτίµηση των πιθανών
επιπτώσεων.

Οι παραγόµενες πληροφορίες θα πρέπει κανονικά να διατίθενται σε επίπεδο προγράµµατος.

Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες πρέπει να περιληφθούν σε ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης (βλ.
κατωτέρω §5.4). Όταν φθάσουµε στο µέσο του διαστήµατος υλοποίησης, θα πρέπει να γίνει
διαθέσιµη η περίληψη των εν λόγω ετήσιων πληροφοριών, καθώς και κάποια µέτρηση της
αποτελεσµατικότητας (δηλαδή από πλευράς εκροών και αποτελεσµάτων).

Θα πραγµατοποιείται ετησίως σύσκεψη µεταξύ της Επιτροπής και της διαχειριστικής αρχής,
για να εξετάζονται τα αποτελέσµατα που επετεύχθησαν κατά το προηγούµενο έτος. Η
σύσκεψη αυτή µπορεί να ακολουθείται από διατύπωση συστάσεων για τη βελτίωση της
ποιότητας του διαχειριστικού έργου.
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E.4. Ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης

Στην κάθε περίπτωση πολυετής βάσης αρωγής, η διαχειριστική αρχή που έχει οριστεί από τα
κράτη µέλη θα υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια έκθεση υλοποίησης, εντός έξι
µηνών από την παρέλευση εκάστου έτους υλοποίησης. Στην έκθεση αυτή θα αναλύεται η
συντελεσθείσα πρόοδος στην υλοποίηση της αρωγής κατά το προηγούµενο έτος (§3.6). Η
τελική έκθεση θα αποσταλεί στην Επιτροπή εντός έξι µηνών µετά την τελική ηµεροµηνία
επιλεξιµότητας.

Οι ανωτέρω εκθέσεις οφείλουν να συντάσσονται από τα κράτη µέλη µε βάση τα εξής
στοιχεία:

� δεδοµένα µε αντικείµενο τη συγκυρία στην οποία υλοποιήθηκε η αρωγή·
� συντελεσθείσα πρόοδος στην επίτευξη των προτεραιότητων και ιδιαίτερων στόχων των

µέτρων και, όποτε έχει σηµασία, της προόδου σε µείζονα έργα, καταδεικνυόµενη
ποσοτικώς µε τη χρήση δεικτών παρακολούθησης που έχουν θεσπιστεί για τον σκοπό
αυτό· και

� τη χρηµατοοικονοµική υλοποίηση της αρωγής σε επίπεδο µέτρου, µε βάση
ποσοτικοποιηµένους δείκτες.

Ως βοήθεια για τη σύνταξη των εν λόγω εκθέσεων, θα υιοθετηθεί γενικό πλαίσιο σύµφωνα µε
τις διαδικασίες υλοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπειά τους και να επιτραπεί η
σύνταξη έκθεσης επί των διαπιστώσεών τους σε κοινοτική κλίµακα.

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει τη συνέπεια των πληροφοριών που περιέχονται στις εκθέσεις.

E.5. Εκθέσεις αξιολόγησης µεσοδιαστήµατος

Οι επιτροπές παρακολούθησης θα λάβουν αξιολογήσεις µεσοδιαστήµατος, µε τις οποίες θα
καταστούν ικανές να "εξετάσουν, υπό το φως της εκ των προτέρων αξιολόγησης, τα αρχικά
αποτελέσµατα της αρωγής, της συνάφειας των στόχων και τον βαθµό στον οποίο έχουν
επιτευχθεί". (άρθρο 42).

Στο πλαίσιο της γενικότερης αυτής εργασίας, ο αξιολογητής οφείλει να διενεργήσει γενική
αποτίµηση του συστήµατος δεικτών και του επιπέδου ποσοτικοποίησής των. Επιπλέον, θα
κρίνει το βαθµό της επιτυγχανόµενης αποτελεσµατικότητας, εκφραζόµενο σε εκατοστιαίο
ποσοστό του στόχου (βλ. πίνακα 3).

Πίνακας 3: Αποτελεσµατικότητα µεσοδιαστήµατος

∆είκτης 1 ∆είκτης 2
Μονάδα ποσοστό %

του στόχου
Μονάδα ποσοστό %

του στόχου
Μέτρο 1
Μέτρο 2
…
Μέτρο x
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Οι δείκτες αποτελεσµατικότητας θα αφορούν, κατά κύριο λόγο, εκροές και αποτελέσµατα.
Πιθανώς επίσης να είναι διαθέσιµοι ορισµένοι δείκτες επιπτώσεων, αλλά κατά κανόνα αυτοί
θα µετρηθούν σε µεταγενέστερο στάδιο υλοποίησης του προγράµµατος. Θα επιλεγεί
περιορισµένος αριθµός δεικτών παρακολούθησης που θα υποβοηθήσουν στην µέτρηση των
συνολικών επιδόσεων του προγράµµατος, µε σκοπό την κατανοµή του αποθεµατικού.
Τούτο θα συµπληρωθεί από άλλους δείκτες που θα αφορούν τη χρηµατοοικονοµική
υλοποίηση και τη γενική ποιότητα της διαχείρισης (συµπεριλαµβανοµένων της
παρακολούθησης, του ελέγχου, της επιλογής έργων και της αξιολόγησης).

E.6. Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδοµένων

Θα χρειαστεί να µηχανογραφηθούν τα δεδοµένα για να εξυπηρετηθούν οι απαιτήσεις
διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η Επιτροπή θα στείλει στα κράτη µέλη τις
αναγκαίες προδιαγραφές για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ της
Επιτροπής και του κράτους µέλους.
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F. Κεντρικοί δείκτες, δείκτες επιδόσεων και πίνακας δεικτών

F.1. Κεντρικοί δείκτες

Το µεγάλο πλήθος µέτρων που περιλαµβάνεται σε ένα πρόγραµµα συχνά οδηγεί στην
ανάπτυξη και ποσοτικοποίηση πλήθους δεικτών παρακολούθησης. Η χρήση των εν λόγω
δεικτών µπορεί να αποβεί δαιδαλώδης, ιδιαίτερα εκ µέρους εκείνων που δεν αποτελούν
τοπικούς φορείς. Για πρακτικούς και στρατηγικούς λόγους, θα πρέπει να αναπτυχθούν δέσµες
δεικτών ειδικώς εστιαζόµενων στις ανάγκες των συγκεκριµένων οµάδων χρηστών.

Οι κεντρικοί δείκτες είναι εκείνοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διενέργεια
συγκρίσεων µεταξύ οµοίων προγραµµάτων ή µέτρων. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορούν να
αθροιστούν σε υψηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, η ποικιλία των πρακτικών και ορισµών
συνεπάγεται ότι µπορεί να χαρακτηρισθούν ως "κεντρικοί" διαφορετικοί δείκτες εκ µέρους
διαφορετικών οµάδων χρηστών, ανάλογα µε τους επιδιωκόµενους στόχους.

Για παράδειγµα, οι δείκτες µπορεί να έχουν έχουν στρατηγική σηµασία, υπό την έννοια ότι
αντανακλούν ιδιαίτερους τοµείς προτεραιότητας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε κοινοτική
κλίµακα.
Π.χ., η απασχόληση αποτελεί στόχο της ασκούµενης από την ΕΕ πολιτικής και ταυτοχρόνως
προτεραιότητα στις περισσότερες µορφές αρωγής. Σηµαντικός κεντρικός δείκτης επιπτώσεων
είναι ως εκ τούτου ο αριθµός (καθαρός) των θέσεων εργασίας που παράγει µια διαρθρωτικής
αρωγή.

Οι διαχειριστές προγραµµάτων, κινούµενοι από τις δικές τους ανάγκες, πιθανώς να έχουν
συµφέρον να προσδιορίζουν απλούς δείκτες, η εκτίµηση και η παρακολούθηση των οποίων
µε την πάροδο του χρόνου είναι εύκολη και οι οποίοι µπορούν επίσης να εφαρµοστούν σε
διάφορα µέτρα και δράσεις.

Π.χ., η ενθάρρυνση των ΜΜΕ αποτελεί προτεραιότητα σε πολλά περιφερειακά και τοµεακά
προγράµµατα. Τοιουτοτρόπως, είναι σκόπιµο να καταβληθεί προσπάθεια προσδιορισµού του
πλήθους των ΜΜΕ (υφισταµένων ή νέων) οι οποίες πράγµατι έλαβαν αρωγή από τα διάφορα
οικεία µέτρα (κεντρικός δείκτης εκροών), ή προσπάθεια µέτρησης των επενεργειών της
αρωγής στις δαπάνες του ιδιωτικού τοµέα (κεντρικός δείκτης αποτελεσµάτων) ή του
ποσοστού επιβίωσης των ΜΜΕ µετά από διάστηµα 18/36 µηνών (κεντρικός δείκτης
επιπτώσεων).

Μολονότι ορισµένα προγράµµατα επιδιώκουν κοινούς στόχους, όπως η δηµιουργία θέσεων
εργασίας, η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ κλπ., µπορεί να ποικίλλουν τα µέσα για την
επίτευξη των στόχων αυτών. Αυτό οδηγεί στο να καθορίζονται συχνά ιδιαίτεροι
περιφερειακοί ή κλαδικοί δείκτες. Στην περίπτωση αυτή, θα µπορούσε να αναπτυχθεί µια
πλέον πολύπλευρη δέσµη δεικτών που να συµπληρώνει τους κεντρικούς δείκτες· µπορεί να
τύχουν διαφορετικής µεταχείρισης µεταξύ διαφόρων προγραµµάτων ορισµένες οριζόντιες
προτεραιότητες, όπως το περιβάλλον και η παροχή ίσων ευκαιριών· κατά κανόνα, η επιλογή
των δεικτών αυτών θα εξαρτηθεί από την επιχειρησιακή συγκυρία του προγράµµατος
(κλαδική ή περιφερειακή).

Σε γενικές γραµµές, οι κεντρικοί δείκτες οφείλουν να είναι λίγοι σε αριθµό, για να
διασφαλιστεί ότι είναι ενδεδειγµένοι και εύχρηστοι από πλευράς παρακολούθησης του
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προγράµµατος και συγκριτικών ή θεµατικών αναλύσεων. Μπορεί οι δείκτες αυτοί να
αφορούν εκροές, αποτελέσµατα ή/και επιπτώσεις (βλ. πίνακα 4).

Πίνακας 4: Αρωγή προς τις ΜΜΕ: Παραδείγµατα κεντρικών δεικτών

Εισροή Ποσοστό % των διατιθέµενων κεφαλαίων σε έργα αιτουσών ΜΜΕ
Εκροή Πλήθος εταιρειών που λαµβάνουν χρηµατική στήριξη (επιχορηγήσεις)
Αποτέλεσµα Επενέργεια µοχλού (δαπάνες του ιδιωτικού τοµέα που δηµιουργεί το

πρόγραµµα)
Επίπτωση Ποσοστό % νέων επιχειρήσεων που επιβιώνουν µετά από 18/36 µήνες

Καθαρός αριθµός δηµιουργούµενων ή διατηρούµενων θέσεων
απασχόλησης (απασχόληση πλήρους ωραρίου σε ΜΜΕ και σε ΜΜΕ
των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι γυναίκες)

Η χρήση κεντρικών δεικτών µπορεί να βοηθήσει στη διάδοση ορθών πρακτικών
παρακολούθησης σε όλο το έδαφος της Ένωσης, στη βελτίωση της συγκριτικής αξιολόγησης,
στην παροχή πλέον αξιόπιστων πληροφοριών και περιεκτικής εικόνας των επενεργειών ενός
προγράµµατος ή δέσµης προγραµµάτων.

F.2. ∆είκτες επιδόσεων

Οι δείκτες µπορεί επίσης να επιλέγονται ανάλογα µε λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως την
ανάγκη για τους δείκτες να είναι ικανοί να µετρούν τις επιδόσεις του προγράµµατος.
Σύµφωνα µε το σύστηµα αποθεµατικού επιδόσεων που ορίζεται στο άρθρο 43, "Έκαστο
κράτος µέλος, σε στενή συνέννοηση µε την Επιτροπή, στο πλαίσιο εκάστου στόχου και το
αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, αποτιµά τις επιδόσεις εκάστου των επιχειρησιακών
του προγραµµάτων ή ενιαίων εγγράφων προγραµµατισµού, µε βάση περιορισµένο αριθµό
δεικτών παρακολούθησης..."

Οι δείκτες αυτοί διερµηνεύουν τρία κύρια µελήµατα:

� Αποτελεσµατικότητα, δηλαδή σύγκριση των πραγµατικών προς τις προγραµµατισµένες
εκροές, καθώς και ορισµένα αποτελέσµατα (όπως µεικτές θέσεις απασχόλησης)

� Ποιότητα διαχείρισης

� Χρηµατοοικονοµική υλοποίηση

Κοινό γνώρισµα των ανωτέρω δεικτών είναι ότι µετρούν τα αποτελέσµατα µεσοδιαστήµατος
σε σχέση προς τους ειδικούς αρχικούς στόχους των προγραµµάτων. ∆εν έχουν ως σκοπό να
συγκρίνουν ή αντιπαραθέτουν τα πραγµατικά επίπεδα επιδόσεων µεταξύ προγραµµάτων.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνέταξαν ιδιαίτερο έγγραφο οδηγιών για να βοηθήσουν τα
κράτη µέλη να υλοποιήσουν το σύστηµα αποθεµατικού επιδόσεων5.

F.3. Πίνακας συνιστώµενων δεικτών

Απαιτείται από την Επιτροπή να προτείνει πίνακα συνιστώµενων επιχειρησιακών δεικτών που
θα βοηθήσουν τους διαχειριστές προγραµµάτων να συντάξουν τα έγγραφά τους
                                                          
5 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Υλοποίηση του αποθεµατικού επίδοσης, Έγγραφο εργασίας αριθ. 4 (1999)
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προγραµµατισµού. Ο πίνακας αυτός, που παρουσιάζεται χωριστά, δεν υπάρχει πρόθεση να
εξαντλεί τις δυνατότητες. Για τους κυριότερους τοµείς παροχής αρωγής έχουν εντοπισθεί
δέσµες δεικτών, εκφραζόµενων µε µέτρο τις εκροές, τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις. Ο
πίνακας περιέχει επίσης µια πλέον περιορισµένη σειρά κεντρικών δεικτών, που καθορίζονται
ανάλογα προς τη σηµασία και συνάφειά τους από πλευράς κυριοτέρων προτεραιοτήτων της
ΕΕ, όπως η απασχόληση, οι ΜΜΕ, η ΕΤΑ, η κοινωνία των πληροφοριών, το περιβάλλον και
η παροχή ίσων ευκαιριών. Οι δείκτες επελέγησαν κυρίως µε βάση την καταλληλότητά τους
από πλευράς διενέργειας συγκρίσεων εντός και µεταξύ προγραµµάτων. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, µπορούν να αθροιστούν σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (βλ. παραρτήµατα ΙΙ
και ΙΙΙ).

Πίνακας 5: Επιλογή δεικτών για τους διαφόρους τύπους υποδοµής
Βιοµηχανική
τοποθεσία

Οδός από το σηµείο
Α στο Β

Αποκατάσταση
ερηµωµένων αστικών

περιοχών
Εισροές Κόστος ανάπτυξης Κατασκευαστικό

κόστος
Κόστος έργου

Εκροές Ανατπυχθείσα επιφάνεια Μήκος
κατασκευασθείσας
οδού

Αποκατασταθείσα
επιφάνεια

Αποτελέσµατα Ελκυστικότητα της
τοποθεσίας σε σύγκριση
προς γειτονικές

Κέρδος
προσπελασιµότητας
(ESS)

Μεταβολή του πλήθους
(και της κοινωνικο-
επαγγελµατικής
φυσιογνωµίας) κατοίκων
σε ακτίνα 1 km

Επιπτώσεις Επιφάνεια χώρων
αποκτηθέντων από
επιχειρήσεις µετά από 1
έτος

Αύξηση απασχόλησης σε
συµµετέχουσες εταιρείες

Αριθµός οχηµάτων που
χρησιµοποιούν την οδό
µετά από 1 έτος

Εκατοστιαίο ποσοστό
των περιφερειακών
επιχειρήσεων που είναι
ικανοποιηµένες µε την
προσπελασιµότητα
(συγκυρία)

Εκατοστιαίο ποσοστό των
κατοίκων της πόλης που
επιθυµούν να παραµείνουν
(συγκυρία)
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G. Υπερνίκηση των προβληµάτων κατά τη χρήση δεικτών

Οι παραγόµενοι από τα συστήµατα παρακολούθησης δείκτες θα πρέπει να προσφέρουν
χρήσιµες πληροφορίες για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της
παρεχόµενης αρωγής. Θα πρέπει επίσης να είναι σχετικοί και µετρήσιµοι σε διάφορα στάδια
υλοποίησης του προγράµµατος. Λόγω της ποσοτικής τους φύσης, πιθανώς να ρίχνουν φως
στην επιχείρηση προγραµµατισµού και να προσφέρουν σηµεία αναφοράς για παρακολούθηση
και αξιολόγηση.

Οι δείκτες δεν είναι πάντοτε εύχρηστοι. Κατωτέρω εξετάζονται ορισµένα από τα προβλήµατα
που µπορεί να ανακύψουν:

� Μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες στη διατύπωση καθαρών σχέσων αιτίας και
αποτελέσµατος µεταξύ των προγραµµατισµένων ενεργειών, επιτευχθέντων
αποτελεσµάτων και επιπτώσεων ως προς τους τελικούς στόχους. Μια βελτίωση της
οικονοµικής κατάστασης µπορεί π.χ. να οφείλεται σε παράγοντες έξω από το πρόγραµµα.
Σε µια τέτοια κατάσταση πιθανώς να είναι χρήσιµο να χρησιµοποιηθούν µέθοδοι για την
εκτίµηση των επιπτώσεων ενός µέτρου σε µία δεδοµένη οµάδα, σε σύγκριση προς
παρόµοια οµάδα (ελέγχου), στην οποία δεν εφαρµόζεται το µέτρο6.

� Επίσης µπορεί να είναι προβληµατική η σχετική πολυπλοκότητα των µεθόδων µέτρησης.
Οι εκροές και τα αποτελέσµατα είναι σχετικώς απλά να µετρηθούν, επειδή βρίσκονται
αρκετά κοντά στο επίπεδο του "µέτρου". Αντίθετα, οι επιπτώσεις οφείλουν να µετρούνται
απ'έξω από το επιχειρησιακό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα
ορατές ή προφανείς, και τούτο έχει δυσµενείς συνέπειες από πλευράς δυνατότητας
µέτρησής τους. Επιπλέον, συχνά η επίπτωση αποτελεί αθροιστική συνέπεια ενός αριθµού
µέτρων, και τούτο µπορεί να περιπλέξει περαιτέρω την ανάλυση.

� Μπορεί να µην είναι διαθέσιµα τα στοιχεία σε ζωτικής σηµασίας στάδια λήψης
αποφάσεων (π.χ. για προγραµµατικές διορθώσεις).

� Υφίστανται δυσκολίες στο συνδυασµό ορισµένων δεικτών. Ενώ οι οικονοµικοί δείκτες
δύνανται να αθροιστούν σε όλα τα επίπεδα (µέτρο, προτεραιότητα, πρόγραµµα, ΚΠΣ ή
ΕΕΠ), η πρόσθεση φυσικών δεικτών είναι δυσχερέστερη και πιθανώς ορισµένες φορές µη
ενδεδειγµένη.

Τούτο σηµαίνει ότι είναι σηµαντικό να επιλέγονται οι ενδεδειγµένοι φυσικοί δείκτες για
έκαστο επίπεδο αρωγής, ώστε να είναι ικανοί να µετρούν τα αντίστοιχα ποσοτικοποιήσιµα
αποτελέσµατα και επιπτώσεις.

Οι δείκτες παρακολούθησης τείνουν να καταρτίζονται και να ποσοτικοποιούνται
αµεσότερα όταν αφορούν το επίπεδο µέτρου ή έργου. Ο ορισµός και η φύση τους είναι
δυσκολότερη σε υψηλότερο επίπεδο άθροισης (πρόγραµµµα, προτεραιότητα και ΚΠΣ).
Ως εκ τούτου είναι ουσιαστικής σηµασίας όχι απλώς να ορισθούν δείκτες, αλλά να
χρησιµοποιούνται ποσοτικές (και ποιοτικές) πληροφορίες για τα διάφορα αντικείµενα της
παροχής αρωγής.

� Τέλος, είναι σηµαντικό να συλληφθούν, στο µέτρο του δυνατού, οι έµµεσες ή
απροσδόκητες επενέργειες της αρωγής (π.χ. επενέργειες υποκατάστασης), οι οποίες
επηρεάζουν τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις, ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται µε τη
δηµιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας.

                                                          
6 Βλ. Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονοµικών προγραµµάτων:  Εργαλεία αξιολόγησης, Συλλογή MEANS Τόµος 3, 1998.
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I. Παραδείγµατα: πεδία παρεµβάσεων και παραδείγµατα δεικτών για
παρακολούθηση και αξιολόγηση

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή παρακολούθησης διενεργούν την παρακολούθηση µε τη
χρήση φυσικών και οικονοµικών δεικτών προδιαγραφόµενων στο επιχειρησιακό πρόγραµµα,
στο ενιαίο έγγραφο προγραµµατισµού ή στο συµπληρωµατικό πρόγραµµα. Κατά τη σύνταξη
των δεικτών τους, στο άρθρο 36 προβλέπεται ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη την ενδεικτική µεθοδολογία και τον πίνακα παραδειγµάτων δεικτών, καθώς και την
κατάταξη σε κατηγορίες των πεδίων παρέµβασης που προτείνονται στο παρόν έγγραφο.

Κατά γενικό κανόνα, οι δείκτες πρέπει να αφορούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της επίµαχης
αρωγής, τους στόχους της και την κοινωνικοοικονοµική, διαρθρωτική και περιβαλλοντική
κατάσταση του οικείου κράτους µέλους και των περιφερειών του, κατά περίπτωση. Οφείλουν
επίσης να συνεκτιµούν, όποτε είναι σκόπιµο, την ύπαρξη περιφερειών ή περιοχών που
λαµβάνουν µεταβατική στήριξη.

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας κατάταξης των πεδίων παρέµβασης σε κατηγορίες
(παράρτηµα 1), συνιστώµενοι κεντρικοί δείκτες (παράρτηµα 2) καθώς και γενικός πίνακας
συνιστώµενων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης (παράρτηµα 3). Ο γενικός σκοπός
των ανωτέρω ενδεικτικών πινάκων είναι να υποβοηθήσουν τα κράτη µέλη στην προετοιµασία
και εκτέλεση της επόµενης περιόδου προγραµµατισµού.
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I.1. Παράρτηµα 1: Κατάταξη των πεδίων παρέµβασης σε κατηγορίες

Ο συνηµµένος πίνακας κατηγοριών των πεδίων παρέµβασης των ∆ιαρθρωτιών Ταµείων βασίζεται
στο άρθρο 36 του γενικού κανονισµού και έχει συνταχθεi για να υποβοηθήσει τις υπηρεσίες της
Επιτροπής στις εργασίες τους που σχετίζονται µε την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τις
δραστηριότητες των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.

Πέραν της αναγραφής στις τακτικές ετήσιες εκθέσεις µε αντικείµενο τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και της
συµβολής τους στις ανακοινώσεις για τις διάφορες ασκούµενες από την Κοινότητα πολιτικές, αυτού
του είδους οι πληροφορίες ανά κατηγορία είναι αναγκαίες για να δίνουν τη δυνατότητα στην
Επιτροπή να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που προέρχονται από άλλα
κοινοτικά όργανα, από τα κράτη µέλη καθώς και από το κοινό.

Η κατηγοριοποίηση πιθανώς επίσης να διευκολύνει τη µεταπαρακολούθηση, και να παρέχει
βάθρο στο οποίο θα στηριχθούν οι αξιολογήσεις.

Στην κατάρτιση των µέτρων στους κόλπους των προγραµµάτων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, τα
κράτη µέλη µπορεί να ακολουθήσουν µια κατάταξη σε κατηγορίες που αρµόζει καλύτερα στην εθνική
και περιφερειακή τους κατάσταση, και εφόσον το επιθυµούν µπορεί να βασιστούν στην υποδιαίρεση
σε κατηγορίες που διενεργεί η Επιτροπή. Σηµαντικό όµως ζήτηµα για την Επιτροπή είναι απλώς να
είναι ικανή να προετοιµάσει συνοπτικές πληροφορίες για όλα τα προγράµµατα, σχετικά µε τις
δραστηριότητες των Ταµείων. Ως εκ τούτου, το συµπληρωµατικό πρόγραµµα δείχνει τη διασύνδεση
µεταξύ εκάστου µέτρου και της αντίστοιχης κατηγορίας στον πίνακα της Επιτροπής. Ο δεσµός αυτός
θα µπορούσε π.χ. να δειχθεί µε την εφαρµογή του ενδεδειγµένου κωδικού σε έκαστο µέτρο ή για να
αποσαφηνίζεται η αντιστοίχιση µεταξύ εθνικών κωδικών και των κατηγοριών της Επιτροπής. Ο
δεσµός θα πρέπει επίσης να δείχνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης µε αντικείµενο τα
προγράµµατα.

Ο πίνακας δεν είναι εξ ολοκλήρου νέος, επειδή έχει αναπτυχθεί από τις 14 βασικές κατηγορίες που
χρησιµοποιούνται από τα κράτη µέλη του στόχου 1 στο πλαίσιο της εκτελούµενης κατά την τρέχουσα
περίοδο προγραµµατισµού άσκησης προσθετικότητας.
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∆ιαθρωτικά Ταµεία: Περιοχές παρέµβασης ανά κατηγορία και υποκατηγορία
I.2. 

1. Παραγωγικό περιβάλλον

11 Γεωργία
111 Επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις
112 Εγκατάσταση νέων αγροκτηµόνων
113 Επαγγελµατική κατάρτιση
114 Βελτίωση της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων

12 ∆ασοκοµία
121 Επενδύσεις σε δασοκοµικές εκµεταλλεύσεις
122 Βελτίωση της συγκοµιδής, µεταποίησης και εµπορίας δασοκοµικών προϊόντων
123 Προώθηση νέων διεξόδων για τη χρήση και εµπορία δασοκοµικών προϊόντων
124 Συγκρότηση συνδέσµων δασοκτηµόνων
125 Αποκατάσταση του δυναµικού δασοκοµικής παραγωγής που επλήγη από θεοµηνίες και

πυρκαγιές, και καθιέρωση ενδεδειγµένων µέσων πρόληψης
126 Αναδάσωση µη γεωργικής γης
127 Βελτίωση/διατήρηση της οικολογικής σταθερότητας των υπό προστασία δασών
128 Κατάρτιση

13 Προώθηση της προσαρµογής και της ανάπτυξης αγροτικών περιοχών
1301 Έγγειες βελτιώσεις
1302 Αναδασµός
1303 Κατάστρωση υπηρεσιών ανακούφισης και διαχείρισης αγροκτηµάτων
1304 Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας στην αγορά
1305 Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονοµία και τον πληθυσµό
1306 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών και προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς
1307 ∆ιαφοροποίηση των γεωργικών και παραλλήλων προς τη γεωργία δραστηριοτήτων, για την

προσφορά πολλαπλών δραστηριοτήτων ή εναλλακτικών εισοδηµάτων
1308 ∆ιαχείριση γεωργικών υδατικών πόρων
1309 Ανάπτυξη και βελτίωση υποδοµών που συνδέονται µε την ανάπτυξη της γεωργίας
1310 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
1311 Ενθάρρυνση χειροτεχνικών δραστηριοτήτων
1312 ∆ιατήρηση του περιβάλλοντος σε σύνδεση µε τη διατήρηση της γης, των δασών και του

τοπίου, καθώς και µε τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων
1313 Αποκατάσταση του δυναµικού γεωργικής παραγωγής που επλήγη από θεοµηνίες και

καθιέρωση ενδεδειγµένων προληπτικών µέσων
1314 Χρηµατοοικονοµική τεχνική

14 Αλιεία
141 Ρύθµιση της αλιευτικής προσπάθειας
142 Ανανέωση και εκσυγχρονισµός του αλιευτικού στόλου
143 Μεταποίηση, εµπορία και προώθηση αλιευτικών προϊόντων
144 Υδατοκαλλιέργεια
145 Εξοπλισµός των αλιευτικών λιµένων και προστασία των παράκτιων θαλάσσιων ζωνών
146 Κοινωνικοοικονοµικά µέτρα (συµπεριλαµβανοµένων βοηθηµάτων στην προσωρινή

αναστολή δραστηριότητας και αντιστάθµιση για τεχνικούς περιορισµούς)
147 Ενέργειες από επαγγελµατίες (συµπεριλαµβανοµένης της επαγγελµατικής κατάρτισης,

παράκτιας αλιείας)



30

15 Υποβοήθηση µεγάλων επιχειρηµατικών οργανισµών
151 Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (µηχανήµατα και εξοπλισµός, συγχρηµατοδότηση κρατικών

ενισχύσεων)
152 Φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, καθαρές και εξοικονοµητικές ενεργειακές

τεχνολογίες
153 Επιχειρηµατικές συµβουλευτικές υπηρεσίες (συµπεριλαµβανοµένης της διεθνοποίησης,

εξαγωγικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, αγοράς τεχνολογίας)
154 Υπηρεσίες προς τους έλκοντες δικαιώµατα (υγεία και ασφάλεια, προσφορά περίθαλψης σε

εξαρτώµενα από αυτούς άτοµα)
155 Χρηµατοοικονοµική τεχνική

16 Υποβοήθηση ΜΜΕ και χειροτεχνία
161 Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (µηχανήµατα και εξοπλισµός, συγχρηµατοδότηση κρατικών

ενισχύσεων)
162 Φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, καθαρές και εξοικονοµητικές ενεργειακές

τεχνολογίες
163 Επιχειρηµατικές συµβουλευτικές υπηρεσίες (πληροφορίες, επιχειρηµατικός

προγραµµατισµός, υπηρεσίες συµβούλων, προώθηση στην αγορά, διαχείριση, µελέτη,
διεθνοποίηση, εξαγωγική και περιβαλλοντική διαχείριση, αγορά τεχνολογίας)

164 Επιµεριζόµενες επιχειρηµατικές υπηρεσίες (επιχειρηµατικές τάξεις, µονάδες επώασης,
τόνωση, υπηρεσίες προώθησης, δικτύωση, συνέδρια, εµπορικές εκθέσεις)

165 Χρηµατοοικονοµική τεχνική
166 Υπηρεσίες προς υποστήριξη της κοινωνικής οικονοµίας (παροχή περίθαλψης για εξαρτώµενα

άτοµα, υγεία και ασφάλεια, πολιτιστικές δραστηριότητες)
167 Επαγγελµατική κατάρτιση

17 Τουρισµός
171 Φυσικές επενδύσεις (κέντρα πληροφόρησης, τουριστικά καταλύµατα, εστίαση, µονάδες)
172 Μη φυσικές επενδύσεις (ανάπτυξη και παροχή τουριστικών υπηρεσιών, αθλητικές,

πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πολιτιστική κληρονοµιά)
173 Επιµεριζόµενες υπηρεσίες για το τουριστικό κύκλωµα (συµπεριλαµβανοµένων

δραστηριότητων προώθησης, δικτύωσης, συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων)
174 Επαγγελµατική κατάρτιση

18 Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία (ΕΤΑΚ)
181 Ερευνητικά έργα βασιζόµενα σε πανεπιστήµια και ερευνητικά ινστιτούτα
182 Καινοτοµία και µεταφορές τεχνολογίας, κατάστρωση δικτύων και εταιρικών σχηµάτων

µεταξύ επιχειρήσεων ή/και ερευνητικών ινστιτούτων
183 Υποδοµές ΕΤΑΚ

2. Ανθρώπινοι πόροι

21 Πολιτική αγοράς εργασίας

22 Κοινωνική ένταξη

23 Ανάπτυξη εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής κατάρτισης (άτοµα, εταιρείες)

24 Ελαστικότητα εργατικού δυναµικού, επιχειρηµατική δραστηριότητα, καινοτοµία,
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (άτοµα, εταιρείες)

25 Θετικές ενέργειες στην αγορά εργασίας υπέρ των γυναικών

I.3. 
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3. Βασική υποδοµή

31 Υποδοµή µεταφορών
311 Σιδηρόδροµοι
312 Οδοί
313 Αυτοκινητόδροµοι
314 Αερολιµένες
315 Λιµένες
316 Πλωτές οδοί
317 Αστικές µεταφορές
318 Πολυτροπικές µεταφορές
319 Νοήµονα µεταφορικά συστήµατα

32 Υποδοµή τηλεπικοινωνιών και κοινωνία των πληροφοριών
321 Βασική υποδοµή
322 Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (συµπεριλαµβανόµενων µέτρων για την ασφάλεια

και την ασφαλή διαβίβαση)
323 Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, εκπαίδευση)
324 Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο και συναλλαγές, εκπαίδευση και

κατάρτιση, δικτύωση)

33 Ενεργειακές υποδοµές (παραγωγή, παροχή)
331 Ηλεκτρισµός, αέριο, υγρά και στερεά καύσιµα
332 Ανανέωσιµες πηγές ενέργειες (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοµάζα)
333 Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, ενεργειακός έλεγχος

34 Περιβαλλοντική υποδοµή (συµπεριλαµβανοµένων των υδάτων)
341 Ατµόσφαιρα
342 Θόρυβος
343 Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων νοσοκοµειακών και επικίνδυνων

αποβλήτων)
344 Πόσιµο νερό (συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία και διανοµή)
345 Αποχέτευση και καθαρισµός λυµάτων

35 Σχεδιασµός και αποκατάσταση
351 Αναβάθµιση και αποκατάσταση τόπων βιοµηχανικής και στρατιωτικής χρήσης
352 Αποκατάσταση αστικών περιοχών

36 Κοινωνική υποδοµή και δηµόσια υγεία

4. ∆ιάφορα

41 Τεχνική αρωγή και καινοτόµες ενέργειες (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ, ΧΜΠΑ)
411 Προετοιµασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δηµοσιότητα
412 Αξιολόγηση
413 Εκπόνηση µελετών
414 Καινοτόµες ενέργειες
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I.4. Παράρτηµα 2: Κεντρικοί δείκτες

Ο παρών κατάλογος περιλαµβάνει µια επιλογή από κεντρικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν εξακριβωθεί
σε σχέση µε τις διάφορες κοινοτικές προτεραιότητες (σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της
Επιτροπής7).

Ο κατάλογος καλύπτει µόνο τους κυριότερους δείκτες επενεργειών από την υλοποίηση
προγραµµάτων, µε µέτρο τις "εκροές", τα "αποτελέσµατα" και τις "επιπτώσεις".

� Οι δείκτες εκροών σχετίζονται µε δραστηριότητα. Συχνά µετρούνται σε φυσικές ή
νοµισµατικές µονάδες (π.χ. αριθµός χιλιοµέτρων κατασκευασθείσας οδού, αριθµός εταιρειών
που έλαβαν χρηµατική στήριξη, αριθµός προσφερόµενων θέσεων εκπαιδευόµενων κλπ.)

� Οι δείκτες αποτελεσµάτων αντιπροσωπεύουν τις άµεσες και έµµεσες επενέργειες που
επιφέρει ένα πρόγραµµα. Παρέχουν πληροφορίες για τις αλλαγές που επηρεάζουν τη
συµπεριφορά (ή τις επιδόσεις) των άµεσα ωφελούµενων. Οι δείκτες αυτοί µπορεί επίσης να
έχουν φυσικό (µείωση της διάρκειας ταξιδιού, αριθµός επιτυχών εκπαιδευόµενων, αριθµός
οδικών ατυχηµάτων, κλπ.) ή οικονοµικό χαρακτήρα (επαγόµενες επενδύσεις από τον ιδιωτικό
τοµέα, µείωση του µεταφορικού κόστους κλπ.).

� Οι δείκτες επιπτώσεων αντιπροσωπεύουν τις συνέπειες του προγράµµατος πέραν των
άµεσων επενενεργειών στους απευθείας ωφελούµενους από αυτό. Μπορεί να ορισθούν δύο
έννοιες επιπτώσεων, ανάλογα από τα κατά πόσο οι επενέργειες συµβαίνουν µετά από πάροδο
ορισµένου χρόνου (ειδικές επιπτώσεις), συνδέονται όµως άµεσα µε την αναλαµβανόµενη
ενέργεια, ή απώτερες επενέργειες που επηρεάζουν µεγαλύτερο πληθυσµό (γενικές
επιπτώσεις).

Η Επιτροπή έχει την πρόθεση να χρησιµοποιήσει τους ανωτέρω κεντρικούς δείκτες για να διαδώσει
καλύτερα πρακτικές ορθής παρακολούθησης και αξιολόγησης σε όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, να βελτιώσει τις συγκριτικές δοκιµές, να προσφέρει πλέον αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία
για τη διενέργεια διαπεριφερειακών συγκρίσεων και, τέλος, να δώσει περιεκτικότερη εικόνα των
επενεργειών από τα προγράµµατα. Σε τελευταία ανάλυση, στόχος εκάστου κεντρικού δείκτη είναι να
δίνει συνολικότερη εικόνα µιας προτεραιότητας, απ'ό,τι ένας δείκτης που συνδέεται άµεσα µε ένα
µέτρο.

Μεθοδολογία επιλογής των κεντρικών δεικτών

Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για την επιλογή αυτών των δεικτών υπήρξαν τα εξής:

•  Συνάφεια (προς κοινές προτεραιότητες και στόχους)
•  Ποσοτικοποίηση (ικανότητα ορισµού στόχων και, κατά περίπτωση, καθιέρωσης βασικών

γραµµών)
•  Αξιοπιστία (σαφήνεια ορισµού και ευχέρεια επιπρόσθεσης)
•  ∆ιαθεσιµότητα (στην πράξη, για εισαγωγή στο σύστηµα παρακολούθησης)

Οι διάφοροι δείκτες παρουσιάζονται ως ένα "δελτίο" ανά προτεραιότητα. Θα πρέπει επίσης να
σηµειωθεί ότι η επιλογή που έγινει αντιπροσωπεύει περιορισµένο αριθµό υποδείξεων και, κατ’αυτόν
τον τρόπο, δεν θεωρείται ότι εξαντλεί το ζήτηµα.

                                                          
7 ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και Ταµείο Συνοχής. Οδηγίες για µελλοντικά προγράµµατα (2000-2006) - Έγγραφο εργασίας της

Επιτροπής, Φεβρουάριος 1999.  Μια συµπληρωµατική επιλογή δεικτών ειδικά για αγροτικές και γεωργικές παρεµβάσεις θα είναι
διαθέσιµη στο µέλλον.



∆ελτίο Α: Απασχόληση
Η απασχόληση αποτελεί πρωταρχικό στόχο των παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Ο
σκοπός αυτός επιτυγχάνεται κυρίως µε τη βελτίωση των συνθηκών εντός των υποβοηθούµενων
περιοχών, και µε την προώθηση της ευρύτερης οικονοµικής ανάπτυξης. Ο στόχος αυτός της
ασκούµενης πολιτικής χρειάζεται να αντανακλάται στον τρόπο πρόβλεψης και µέτρησης των
δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας.

Για την ποσοτικοποίηση των επιδράσεων στην απασχόληση, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η
διαρθρωτική παρέµβαση παράγει ορισµένες άµεσες επενέργειες (π.χ. δηµιουργούµενες θέσεις
εργασίας από µία υποβοηθούµενη ΜΜΕ) ή έµµεσες επενέργειες (π.χ. δηµιουργούµενες εξ επαγωγής
θέσεις εργασίας από µία νέα υποδοµή). Για µια επακριβέστερη αξιολόγηση και σύγκριση των
πραγµατικών επενεργειών στην απασχόληση, θα πρέπει να γίνει εκτίµηση των καθαρών επενεργειών
στην απασχόληση. Αυτή βασίζεται στις µεικτές επενέργειες (συνολικές επιπτώσεις που δηλώνουν οι
ωφελούµενοι), λαµβάνοντας υπόψη το νεκρό βάρος (θετικές επενέργειες που θα συνέβαιναν σε κάθε
περίπτωση), επενέργειες µετατόπισης (επενέργειες στην απασχόληση που δηµιουργούν απώλειες
θέσεων εργασίας εντός της ίδιας στοχευόµενης περιοχής) και πολλαπλασιαστικές (ή έµµεσες)
επενέργειες.  Η εκτίµηση αυτή βοηθά επίσης στην αποφυγή του προβλήµατος της διπλής
καταµέτρησης. Για να βελτιωθεί η ακρίβεια των ανωτέρω εκτιµήσεων, θα πρέπει να γίνεται διάκριση
µεταξύ των διατηρούµενων θέσεων εργασίας (θέσεις εργασίας που θα είχαν απωλεσθεί εάν δεν
πραγµατοποιόταν η παρέµβαση) και των νέων θέσεων εργασίας που συνδέονται µε τη µορφή αρωγής.

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει µέθοδο µε στόχο να δηµιουργήσει κοινό πλαίσιο αναφοράς για την
αξιολόγηση των επενεργειών στην απασχόληση και για την επακριβέστερη ποσοτικοποίηση των
προσδοκώµενων επενεργειών στην απασχόληση, που περιλαµβάνονται στα προγράµµατα και στα
µέτρα8.

Τοιτουτρόπως, οι δείκτες απασχόλησης θα πρέπει να καθοριστούν µε βάση τα εξής στοιχεία:

•  Μετατροπή σε ΙΠΩ (ισοδύναµες πλήρους ωραρίου) θέσεις εργασίας9

•  ∆ιάκριση επενεργειών στη µεικτή/καθαρή απασχόληση (τούτο σηµαίνει, σε εθνικό επίπεδο, την
ύπαρξη ή την ανάπτυξη µεθοδολογίας για την εκτίµηση της καθαρής απασχόλησης λαµβάνοντας
υπόψη τη µετατόπιση, το νεκρό βάρος και τις έµµεσες επενέργειες)

•  Κατανοµή µεταξύ νέων και διασφαλιζόµενων θέσεων εργασίας
•  Περαιτέρω υποδιαίρεση µεταξύ ανδρών και γυναικών, ώστε να διατίθενται πληροφορίες για τις

επενέργειες στην ισότητα ευκαιριών.

Οι πληροφορίες καταρχήν είναι διαθέσιµες σε επίπεδο έργου, και έπειτα αθροίζονται σε επίπεδο
µέτρων και προγραµµάτων.

Η επιλογή της χρήσης µόνο κεντρικών δεικτών επιπτώσεων για την απασχόληση διερµηνεύει τον
µεσο- έως µακρο-πρόθεσµο στόχο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Ωστόσο, η απασχόληση µπορεί
επίσης να µετρηθεί υπό µορφή άµεσης και έµµεσης επενέργειας στο επίπεδο έργου.

                                                          
8 Η Γ∆ XVI έχει δηµοσιεύσει σηµείωµα για τη µεθοδολογία υπολογισµού των καθαρών επενεργειών στην απασχόληση, µε τίτλο:

Μέτρηση των θέσεων εργασίας: Τρόπος κατά τον οποίο αξιολογούνται οι επενέργειες των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στην
απασχόληση (1997)

9 Οι θέσεις εργασίας µειωµένου ωραρίου µπορούν να µετατραπούν σε ΙΠΩ µε βάση συντελεστή δύο προς ένα. Οι θέσεις εργασίας
µπορούν να οριστούν ως µόνιµες, εάν συνεχίζονται µετά το πέρας της παρέµβασης ή εάν διαρκούν για προκαθορισµένο
διάστηµα µετά το πέρας της παρέµβασης.
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Κεντρικοί δείκτες επιπτώσεων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(1, 2, 3) Απασχόληση

(νέα θέση)
Πρόσθετες θέσεις εργασίας στην εταιρεία ή
στον οργανισµό, οι οποίες δεν θα υπήρχαν
χωρίς το πρόγραµµα, το µέτρο ή το έργο (Το
επίπεδο µέτρησης θα πρέπει να καθοριστεί στο
στάδιο παρακολούθησης ή αξιολόγησης).

Αριθµός (ποσοστό
% του στόχου).
Μεικτές/καθαρές
ΙΠΩ θέσεις
Κατανοµή
άνδρες/γυναίκες

(1, 2, 3) Απασχόληση
(διασφαλιζό-
µενη θέση)

Όσες θέσεις εργασίας διατηρούνται στην
εταιρεία ή στον οργανισµό ως αποτέλεσµα του
έργου/προγράµµατος, οι οποίες αλλοιώς θα
είχαν απωλεσθεί (Το επίπεδο µέτρησης θα
πρέπει να καθοριστεί στο στάδιο
παρακολούθησης ή αξιολόγησης).

Αριθµός (ποσοστό
% του στόχου).
Μεικτές/καθαρές
ΙΠΩ θέσεις
Κατανοµή
άνδρες/γυναίκες
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∆ελτίο Β: ∆ίκτυα υποδοµής µεταφορών
Η σηµασία της υποδοµής µεταφορών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
προσπελασιµότητας των περιφερειών αναγνωρίζεται στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.
Όντως, τα δίκτυα και συστήµατα µεταφορών διαδραµατίζουν ρόλο ζωτικής σηµασίας από πλευράς
υποβοήθησης της οικονοµικής ανάπτυξης των περιφερειών. Οι οικονοµικοί παράγοντες χρειάζονται
αξιόπιστη και εύλογα τιµολογηµένη πρόσβαση στις αγορές, οι δε πολίτες χρειάζονται πρόσβαση σε
ένα καλό σύστηµα δηµόσιων µεταφορών. Στόχος των προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης είναι,
υπό το πρίσµα αυτό, η άρση των εµποδίων και "ελλιπουσών ζεύξεων" που αντιµετωπίζουν
επιχειρήσεις και ταξιδιώτες, και η βελτίωση της ποιότητας των µεταφορικών συστηµάτων και
γενικότερα της υποδοµής µεταφορών.

Επιπλέον, τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών (∆Ε∆-Μ) προσφέρουν δυνατότητες για άνοιγµα του
ευρωπαϊκού εδάφους, µε τη δηµιουργία νέων ευκαιριών για τις πλέον αποµακρυσµένες περιφέρειες,
καθώς και µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης ενδοευρωπαϊκών ζεύξεων.

Οι δείκτες αντικατοπτρίζουν την εστίαση αυτή στη βελτίωση των ζεύξεων, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων µε τα ∆Ε∆.

Κεντρικοί δείκτες εκροών*

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(311) Σιδηρο-

δροµική
υποδοµή

Υποδοµή τραίνων µεγάλης ταχύτητας
(κατασκευή ή αναβάθµιση)

Km
Βαθµός
ολοκλήρωσης του
δικτύου (%)

(312) Υποδοµή
αυτοκινητοδ
ρόµων

Κατασκευή ή αναβάθµιση αυτοκινητοδρόµων Km
Βαθµός
ολοκλήρωσης του
δικτύου (%)

Κεντρικοί δείκτες αποτελεσµάτων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(311,
313)

Εξοικονο-
µούµενος
χρόνος

Μείωση του χρόνου ταξιδιού (χρόνος ταξιδιού x
όγκος κίνησης
εµπορευµάτων/
επιβατών)

(311,
313)

Κέρδη
προσπελα-
σιµότητας

∆είκτης που µετρά την παρεχόµενη
προσπελασιµότητα µε τη νέα µεταφορική
υποδοµή όταν χρησιµοποιείται ο
αποδοτικότερος τρόπος µεταφοράς

ESS (Ισοδύναµη
ταχύτητα
επ’ευθείας
γραµµής)10

                                                          
* Κωδικός ( ) : βλ. παράρτηµα Ι
10 Η ΕSS σηµαίνει ισοδύναµη ταχύτητα επ’ευθείας γραµµής και µετρά την ευκολία πρόσβασης από ένα σηµείο σε άλλο,

 ανεξαρτήτως της απόστασης µεταξύ των σηµείων αυτών. Υπολογίζεται διαιρώντας την απόσταση ευθείας γραµµής µεταξύ των
δύο σηµείων µε την διάρκεια της συντοµότερης δυνατής διαδροµής µεταξύ των σηµείων αυτών.
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Κεντρικοί δείκτες επιπτώσεων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(31) Ροές

κυκλοφορίας
Ροές κυκλοφορίας οχηµάτων/επιβατών/φορτίων
εµπορευµάτων µετά από ένα έτος
(κατανεµηµένα σε κατηγορίες µεταφορών -
σιδηροδροµικές/οδικές/αεροπορικές/θαλάσσιες)

Αύξηση (%)

(31) Περιβαλ-
λοντικές
επιπτώσεις

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις υπό µορφή
αυξηµένης ή µειωµένης ρύπανσης (CO2,
NΟx…)

Αύξηση ή µείωση
(%)

(31) Απασχόληση
(νέες και
διασφαλιζό-
µενες θέσεις)

∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες θέσεις
εργασίας στην εταιρεία ή στον οργανισµό, ως
αποτέλεσµα υποστηριζόµενων έργων στον
τοµέα των µεταφορών

Αριθµός και
ποσοστό % των
συνολικώς θέσεων
εργασίας
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∆ελτίο Γ: ∆ίκτυα ενεργειακής υποδοµής
Μία βιώσιµη περιφερειακή ανάπτυξη χρειάζεται αποδοτικό, ανταγωνιστικό και διαφοροποιηµένο
ενεργειακό τοµέα. Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη βελτίωση της ασφάλειας και της
ποιότητας του ενεργειακού συστήµατος διανοµής, καθώς και στην περιστολή του κόστους. Οι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η βελτίωση των ενεργειακών δικτύων εντάσσονται επίσης στην
ανωτέρω προτεραιότητα.

Κεντρικοί δείκτες εκροών*

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(331) Εγκατεστη-

µένη ισχύς
Νέα ή αναβαθµισµένη δυναµικότητα,
κατανεµηµένη ανά ενεργειακή πηγή
(ηλεκτρισµός, αέριο κ.λπ.)

KW/MW
Βαθµός
ολοκλήρωσης του
δικτύου (%)

Κεντρικοί δείκτες αποτελεσµάτων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(331) Εξυπηρετού-

µενος πληθυ-
σµός

Χρήστες συνδεδεµένοι µε το νέο ή το
αναβαθµισµένο δίκτυο

Αριθµός

(331) Κόστος για
τους
τελικούς
χρήστες

Μείωση του κόστους ενέργειας Ευρώ/KWh

Κεντρικοί δείκτες επιπτώσεων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(332) Ανανεώσιµες

πηγές
ενέργειας

Αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας σε σύγκριση µε τη συνολική
προσφορά ενέργειας

Ποσοστό % σε
σύγκριση προς το
σύνολο

(331) Απόδοση Αύξηση του βαθµού απόδοσης σε
υποστηριζόµενες µονάδες και εγκαταστάσεις,
που οδηγούν σε καλύτερη χρήση πόρων

Τόνοι Ισοδύναµου
Πετρελαίου

(33) Εκποµπές Περιβαλλοντικές επιπτώσεις υπό µορφή
αύξησης ή µείωσης της ρύπανσης (CO2, NΟx…)

% µεταβολή ως
προς τα βασικά
επίπεδα

(33) Απασχόληση
(νέες και
διασφαλιζό-
µενες θέσεις)

∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες θέσεις
εργασίας στην εταιρεία ή στον οργανισµό, ως
αποτέλεσµα υποβοηθούµενων ενεργειακών
έργων

Αριθµός και
ποσοστό % των
συνολικών θέσεων
εργασίας (άντρες/
γυναίκες)

                                                          
* Κωδικός ( ) : βλ. παράρτηµα Ι
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∆ελτίο ∆: Τηλεπικοινωνίες και Κοινωνία των Πληροφοριών
Η ταχεία ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και της Κοινωνίας των Πληροφοριών διάνοιξε τεράστιες
νέες δυνατότητες για οικονοµική ανάπτυξη. ∆ιεύρυνε τις εµπορικές επιλογές των εταιρειών και
δύναται να βοηθήσει τις αποµακρυσµένες από το κέντρο περιοχές να κρατήσουν τις θέσεις
απασχόλησης και να αναπτύξουν νέους τοµείς δραστηριότητας (π.χ. ηλεκτρονικό εµπόριο σε συνεχή
σύνδεση µε υπολογιστή) που να εξαρτάται λιγότερο από τους παράγοντες της συγκεκριµένης θέσης.

Μία αποδοτική υποδοµή τηλεπικοινωνιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για το είδος αυτό υπηρεσιών
και τη γενική πρόσβαση στην κοινωνία των πληροφοριών, αν και δεν είναι η µόνη. Άλλες ενέργειες
της ίδιας προτεραιότητας περιλαµβάνουν επίσης π.χ. την προώθηση νέων υπηρεσιών στο χώρο των
τηλεπικοινωνιών ή/και της τεχνολογίας πληροφοριών.

Κεντρικοί δείκτες εκροών*

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(322) Βαθµός

ψηφιοποίησης
Ποσοστό ψηφιακών τηλεφωνικών γραµµών
ανά 1000 κατοίκους

Αριθµός και %
αύξησης

(324) Εκκινήσεις
στην
τεχνολογία
πληροφοριών

Εκκινούσες εταιρείες που παρέχουν
συναφείς προς την τεχνολογία των
πληροφοριών υπηρεσίες (επιγραµµικό
ηλεκτρονικό εµπόριο, κλπ.)

Αριθµός

Κεντρικοί δείκτες αποτελεσµάτων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(324) Υπηρεσίες

τεχνολογίας
πληροφοριών

ΜΜΕ που αναπτύσσουν και εµπορεύονται
υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών

Αριθµός

(324) Υπηρεσίες
τεχνολογίας
πληροφοριών

Σηµεία παρουσίας ∆ιαδικτύου (Internet PoP)
ανά περιοχή τοπικής κλήσης

Αριθµός

Κεντρικοί δείκτες επιπτώσεων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(32) Απασχόληση

(νέες θέσεις)
Πρόσθετες θέσεις εργασίας στην εταιρεία ή
στον οργανισµό που δηµιουργούνται ως
αποτέλεσµα υποβοηθούµενων έργων στον
τοµέα της Κοινωνίας των Πληροφοριών

Αριθµός και
ποσοστό % των
συνολικών θέσεων
εργασίας (άντρες-
γυναίκες)

                                                          
* Κωδικός ( ) : βλ. παράρτηµα Ι
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∆ελτίο Ε: Περιβάλλον
Το ευρωπαϊκό περιβάλλον υφίσταται ακόµη πιέσεις από τη σκοπιά της ποιότητας του εδάφους, των
υδάτων και της ατµόσφαιρας. Σηµαντικούς παράγοντες στην οικονοµική ανάπτυξη των περιφερειών
αποτελούν οι καταβαλλόµενες προσπάθειες υπό µορφή περιβαλλοντικής υποδοµής στους τοµείς π.χ.
της επεξεργασίας αποβλήτων ή παροχής ύδατος. Άλλοι παράγοντες που συµβάλλουν στη βελτίωση
του περιβάλλοντος είναι: η προώθηση των καθαρών τεχνολογιών, της κατάρτισης και εργαλείων
όπως των οικολογικών ελέγχων για ΜΜΕ.

Μία υπόδειξη για οριζόντιο δείκτη επικέντρωσης στην απόδοση προτεραιότητας στο περιβάλλον θα
ήταν η κατάταξη, στο στάδιο εφαρµογής επιπέδου έργου, των πάσης φύσεως έργων στις εξής
κατηγορίες:

Το έργο11:

1. Είναι εποικοδοµητικό από περιβαλλοντικής σκοπιάς;
2. Είναι ουδέτερο από περιβαλλοντικής σκοπιάς;
3. Μήπως βλάπτει το περιβάλλον;

Κεντρικοί δείκτες εκροών*

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(345) Επεξεργασία

και
καθαρισµός
υδάτος

Βελτιώσεις δυναµικότητας για µονάδες
επεξεργασίας και καθαρισµού υδάτων

% αύξηση (m³)

(343) ∆ιάθεση και
ανακύκλωση
αποβλήτων

∆ηµιουργούµενη δυναµικότητα σε µονάδες
διάθεσης αποβλήτων ή/και ανακύκλωσης

% αύξηση (τόνοι)

(162, 18,
34)

Περιβαλ-
λοντικές
τεχνολογίες

Εταιρείες που λαµβάνουν χρηµατική στήριξη
για την καθιέρωση περιβαλλοντικών
τεχνολογιών ή την ανάπτυξη οικολογικών
προϊόντων

Αριθµός (από τις
οποίες νέες ΜΜΕ)

Κεντρικοί δείκτες αποτελεσµάτων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(343) Εξυπηρετού-

µενος
πληθυσµός
(διάθεση
αποβλήτων)

Εξυπηρετούµενα νοικοκυριά για την αποκοµιδή
των αστικών απορριµµάτων

Αριθµός και
ποσοστό % του
πληθυσµού

(344,
345)

Εξυπηρετού-
µενος
πληθυσµός
(ύδρευση)

Εξυπηρετούµενα νοικοκυριά από
νέα/βελτιωµένα δίκτυα ή συστήµατα ύδρευσης

Αριθµός και
ποσοστό % του
πληθυσµού

                                                          
11 Αναφορικά µε τους δείκτες διαχείρησης και την κατηγοριοποίηση των προγραµµάτων, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί το 5ο Πρόγραµµα πολιτικής και δράσεων σχετικά µε το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη
("Προς τη βιωσιµότητα").  Ενας τρόπος χρήσης σε επίπεδο προγράµµατος ή µέτρου αναφέρεται στο έγγραφο της
κοινότητας: Περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη, 1999
* Κωδικός ( ) : βλ. παράρτηµα Ι
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Κεντρικοί δείκτες επιπτώσεων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(1, 2, 3) Περιστολή

της
ρύπανσης

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από πλευράς
µείωσης της ρύπανσης (CO2, NOx…)

% µείωση

(16, 18,
34)

Απασχόληση
(νέες και
διασφαλιζό-
µενες θέσεις)

Θέσεις εργασίας στην εταιρεία ή στον
οργανισµό που δηµιουργούνται ή
διασφαλίζονται ως αποτέλεσµα
περιβαλλοντικών έργων που λαµβάνουν
στήριξη

Αριθµός και
ποσοστό % των
συνολικών θέσεων
εργασίας (άντρες/
γυναίκες)
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∆ελτίο ΣΤ: Έρευνα & Ανάπτυξη, τεχνολογία και καινοτοµία (ΕΑΤΚ)
Η ανάπτυξη δυναµικοτήτων ΕΑΤΚ στις περιφέρειες είναι καίριας σηµασίας για το οικονοµικό
µέλλον και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Αποτελούν τοιουτοτρόπως προτεραιότητες για την
Κοινότητα η βελτίωση της δυναµικότητας για καινοτοµία εκ µέρους των περιφερειών, ειδικότερα των
ΜΜΕ, η ενθάρρυνση της δικτύωσης µεταξύ ερευνητικών κέντρων και εταιρειών στους κόλπους της
περιφέρειας, του κράτους µέλους και της Κοινότητας, καθώς και η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων
µέσω της κατάρτισης.

Κεντρικοί δείκτες εκροών*

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(182) ∆ικτύωση Από κοινού έργα Ε&Α (συλλογικά έργα

µεταξύ εταιρειών και ερευνητικών κέντρων,
τα οποία λαµβάνουν στήριξη)

Αριθµός (ποσοστό
% της συνολικής
χρηµατοδότησης)

(182) Έργα ΕΑΤΚ
και αγορά
τεχνολογίας

Εταιρείες που λαµβάνουν χρηµατική στήριξη
για έργα ΕΑΤΚ και αγορά τεχνολογίας

Αριθµός (ποσοστό
% της συνολικής
χρηµατοδότησης)

Κεντρικοί δείκτες αποτελεσµάτων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(182) Επαγόµενες

επενδύσεις
ΕΑΤΚ

Επαγόµενες σε ΕΑΤΚ επενδύσεις από
επιχειρήσεις οι οποίες συµµετέχουν σε
υποστηριζόµενα από κοινού έργα

% αύξηση

Κεντρικοί δείκτες επιπτώσεων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(182) Καινοτοµία Νέα προϊόντα-διεργασίες που εµπορεύονται

υπόβοηθούµενες εταιρίες
Αριθµός

(18) Απασχόληση
(νέες θέσεις)

Πρόσθετες θέσεις εργασίας στην εταιρεία ή
στον οργανισµό, οι οποίες δηµιουργούνται ως
αποτέλεσµα υποβοηθούµενων έργων ΕΑΤΚ

Αριθµός και
ποσοστό % των
συνολικών θέσεων
εργασίας (από τις
οποίες για
γυναίκες)

                                                          
* Κωδικός ( ) : βλ. παράρτηµα Ι
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∆ελτίο Ζ: ΜΜΕ
Οι ΜΜΕ αποτελούν µείζονα πηγή οικονοµικής αναδιάρθρωσης, καινοτοµίας και απασχόλησης. Οι
χαµηλές αριθµητικές τιµές για το πλήθος των ΜΜΕ και εκκινουσών επιχειρήσεων σχεδόν πάντοτε
συσχετίζονται µε αναπτυξιακά προβλήµατα και ανεργία. Τούτο ισχύει σε όλους τους κλάδους,
ασχέτως αν πρόκειται για µεταποίηση, υπηρεσίες και πρωτογενείς κλάδους, και σε όλα τα είδη των
περιφερειών, αγροτικών και αστικών.

Κεντρικοί δείκτες εκροών*

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(161) Υποστήριξη

ΜΜΕ
(υπαρχουσών)

Υφιστάµενες ΜΜΕ που λαµβάνουν
χρηµατική στήριξη (δηλαδή
επιχορηγήσεις, δάνεια ή επενδύσεις
στο εταιρικό κεφάλαιο µε εξαίρεση τη
στήριξη µε υπηρεσίες συµβούλου,
παροχή πληροφοριών/υποδείξεων)

Αριθµός (από τις οποίες µε
ιδιοκτήτη γυναίκα/άνδρα),
Μέγεθος (πολύ µικρές,
µικρές και µεσαίες)12

(161) Υποστήριξη
ΜΜΕ (νέων)

Νέες ΜΜΕ που λαµβάνουν χρηµατική
στήριξη (δηλαδή επιχορηγήσεις,
δάνεια ή επενδύσεις στο εταιρικό
κεφάλαιο µε εξαίρεση τη στήριξη µε
υπηρεσίες συµβούλου, παροχή
πληροφοριών/υποδείξεων)

Αριθµός (από τις οποίες µε
ιδιοκτήτη γυναίκα/άνδρα)
Μέγεθος (πολύ µικρές,
µικρές και µεσαίες)12

(162) ∆ιασυνοριακή
δικτύωση
ΜΜΕ

ΜΜΕ που συµµετέχουν σε
διασυνοριακά έργα

Αριθµός (από τις οποίες µε
ιδιοκτήτη γυναίκα/άνδρα),
Μέγεθος (πολύ µικρές,
µικρές και µεσαίες)12

Κεντρικοί δείκτες αποτελεσµάτων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(16) Επενδύσεις

ΜΜΕ
(επενέργεια
µοχλού)

Ιδιωτικές επενδύσεις σε υποβοηθούµενες
εταιρίες

Εκατ. ευρώ και
ποσοστό % της
συνολικής
χρηµατοδότησης

Κεντρικοί δείκτες επιπτώσεων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(16) Απασχόληση

(νέες και
διασφαλιζό-
µενες θέσεις)

Θέσεις εργασίας στην εταιρεία ή στον
οργανισµό, οι οποίες δηµιουργούνται ή
διασφαλίζονται ως αποτέλεσµα παροχής
στήριξης σε ΜΜΕ.

Αριθµός και
ποσοστό % των
συνολικών θέσεων
εργασίας (άντρες-
γυναίκες)

(16) Ποσοστό
επιβίωσης

Νέες ΜΜΕ που λαµβάνουν χρηµατική
στήριξη, οι οποίες εξακολουθούν να
δραστηριοποιούνται στο κύκλωµα µετά από
18 µήνες.

Αριθµός και
ποσοστό % των
συνολικών νέων
ΜΜΕ που
λαµβάνουν
χρηµατική στήριξη
(άντρες/ γυναίκες)

                                                          
* Κωδικός ( ) : βλ. παράρτηµα Ι
12 Ως πολύ µικρές επιχειρήσεις ορίζονται εκείνες που έχουν λιγότερο από 10 υπαλλήλους.  Ως µικρο-µεσαίες
επιχειρήσεις ορίζονται εκείνες που έχουν έως 250 υπαλλήλους ή έναν κύκλο εργασιών έως 40 εκατ. Ευρώ
(πρόταση της 30.04.96 στο Ε∆ της 30.04.96, σελ. 4)
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∆ελτίο Η: Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων

Οι κεντρικοί δείκτες που παρουσιάζονται κατωτέρω αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικούς στόχους:

- Ένα σύνολο δεικτών εκροών που στοχεύουν να µετρήσει τον όγκο της δραστηριότητας που
πρέπει να συλλεχθεί στο επίπεδο µέτρου και να αθροιστεί στα διάφορα επίπεδα του
προγράµµατος. Είναι κοινοί για όλα τα µέτρα του ίδιου τύπου (βοήθεια σε πρόσωπα, βοήθεια
σε συστήµατα) και αντιπροσωπεύουν ένα "κοινό ελάχιστο" που πρόκειται να διαβιβαστεί
στην Επιτροπή µε τα ηλεκτρονικά µέσα. Επιπλέον πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τους
οικονοµικούς δείκτες εισροών (υποχρεώσεις, πραγµατικές πληρωµές)

- ∆είκτες που ποσοτικοποιούν τους στρατηγικούς στόχους που συνδέονται µε τις πολιτικές
περιοχές ή τις προτεραιότητες. Μπορούν να συνδεθούν µε τους δείκτες που περιλαµβάνονται
σε εθνικά προγράµµατα δράσης. Είναι δείκτες επιπτώσεων ή εκροών, συχνά σε ένα εθνικό
επίπεδο και εποµένως δεν µπορεί γενικά να αθροιστούν από το µέτρο στο επίπεδο
προτεραιότητας. Αυτοί οι δείκτες δίνονται για παραδείγµατα και δεν πρέπει να θεωρούνται
πως εξαντλούν το θέµα.

Κεντρικοί δείκτες εκροών*

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
 21  έως
25

Βοήθεια σε
πρόσωπα

Αριθµός δικαιούχων σε
ένα σχέδιο ή ένα µέτρο

Αριθµός ή/και % ανά χαρακτηριστικά:
άνδρες/γυναίκες
Θέση στην αγορά εργασίας (υπάλληλοι,
ανεξάρτητοι, άνεργοι (βραχυπρόθεσµα ή
µακροπρόθεσµα), ανενεργοί (εκ των
οποίων ακόµη στο σχολείο))

 21  έως
25

Βοήθεια σε
συστήµατα,
µέτρα
παρακολούθ
ησης

Αριθµός προγραµµάτων Αριθµός

Κεντρικοί δείκτες επιπτώσεων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
 21 Πολιτική

αγοράς
εργασίας

Μείωση του ποσοστού ανεργίας νέων %
(άνδρες/γυναίκες)

22 Αποκλεισµός Μείωση του ποσοστού των µακροπρόθεσµα
ανέργων

%
(άνδρες/γυναίκες)

23 Καταλληλό-
τητα για
απασχόληση
και διαρκής
κατάρτιση

Αύξηση στο ποσοστό συµµετοχής του
εργατικού δυναµικού στην κατάρτιση
Μείωση των ποσοστών σχολικής εγκατάλειψης

%
(άνδρες/γυναίκες)

%
(άνδρες/γυναίκες)

24 Προσαρµοστικ
ότητα,
επιχειρηµατικό
πνεύµα

Αύξηση στον αριθµό ΜΜΕ που χρησιµοποιούν
τη συνεχή κατάρτιση
Αριθµός νέων επιχειρήσεων

% και
αριθµός

 25 Θετικές
ενέργειες υπέρ

Αύξηση στο ποσοστό  γυναικείας
δραστηριότητας

%

                                                          
* Κωδικός ( ) : βλ. παράρτηµα Ι
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των γυναικών
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∆ελτίο Θ: Ίσες ευκαιρίες
Οι ίσες ευκαιρίες, µαζί µε το περιβάλλον, συγκαταλέγονται στις οριζόντιες προτεραιότητες που
καθορίζονται στους κανονισµούς για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και στις κατευθύνσεις για την πολιτική.
Η συνεκτίµηση του φύλου χρειάζεται να περιλαµβάνεται, όπου είναι δέον, στις πτυχές χάραξης
πολιτικής και τοιουτοτρόπως να καταστεί βασικός παράγων. Τούτο σηµαίνει ότι οι πάσης φύσεως
δείκτες θα πρέπει να περιλαµβάνουν, όταν έχει σηµασία, κατανοµή από πλευράς φύλου. Για
παράδειγµα, οι αριθµητικές τιµές για τις δηµιουργούµενες/διασφαλιζόµενες θέσεις εργασίας και τις
εκκινούσες επιχειρήσεις είναι τυπικά παραδείγµατα πρέπει να διακρίνονται ανά φύλο.

Για ένα οριζόντιο δείκτη απόδοσης επικέντρωσης στο ζήτηµα των ίσων ευκαιριών θα µπορούσε να
διατυπωθεί η υπόδειξη κατάταξης, στο στάδιο εφαρµογής επιπέδου έργου, όλων των έργων στις εξής
κατηγορίες:

Το έργο:
1. Είναι ουδέτερο από πλευράς ίσων ευκαιριών
2. Είναι στραµµένο προς τις ίσες ευκαιρίες (χαµηλός βαθµός ισότητας περιεχοµένου ευκαιριών)
3. Είναι φορέας ίσων ευκαιριών (µεσαίος έως υψηλός βαθµός ισότητας περιεχοµένου ευκαιριών)

Πέραν της ανωτέρω µεταφοράς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, υπάρχουν ορισµένοι ειδικοί
δείκτες ιδιαίτερα χρήσιµοι για τη µέτρηση του βαθµού προόδου των ίσων ευκαιριών, όπως ο αριθµός
γυναικών επιχειρηµατιών που προωθούν έργα στις περιφέρειες ή δείκτες γενικής απασχόλησης που
µετρούν µεγέθη θέσεων εργασίας γυναικών.

Κεντρικοί δείκτες εκροών*

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(166) Υπηρεσίες

προς
υποστήριξη
της
κοινωνικής
οικονοµίας

Οργανισµοί και µηχανισµοί που
λαµβάνουν χρηµατική στήριξη

Αριθµός

Κεντρικοί δείκτες αποτελεσµάτων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(161) Γυναικείο

επιχειρηµατικό
πνεύµα

Γυναίκες κύριοι έργου Αριθµός (ιδιωτικός/
δηµόσιος τοµέας)

(25) Θετικές
ενέργειες υπέρ
των γυναικών

Αύξηση ρυθµού δραστηριότητας των
γυναικών στην αγορά εργασίας 13

Αριθµός και
ποσοστό % του
καλυπτόµενου
πληθυσµού (από
τους οποίους
γυναίκες/άνδρες)

Κεντρικοί δείκτες επιπτώσεων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(1, 2, 3) Απασχόληση

γυναικών
Θέσεις εργασίας στην εταιρεία ή στον
οργανισµό, οι οποίες δηµιουργούνται ή
διασφαλίζονται ως αποτέλεσµα έργων που
λαµβάνουν χρηµατική στήριξη.

Αριθµός και
ποσοστό % του
συνόλου των
θέσεων εργασίας

                                                          
* Κωδικός ( ) : βλ. παράρτηµα Ι
13 "Συγκέντρωση" ανδρών - γυναικών στην αγορά εργασίας µπορεί να οριστεί η αναλογία των γυναικών σε ένα
συγκεκριµένο τοµέα άνω του 70% ή κάτωντ του 10%



46

∆ελτίο Ι: Αστική ανάπτυξη
Οι αστικές περιοχές διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο για την ευρωπαϊκή οικονοµία. Αποτελούν τα
κέντρα επικοινωνίας, πολιτισµού, εµπνεύσεως, καινοτοµίας και επιχειρηµατικού πνεύµατος, αλλά
παράλληλα και τις πηγές υπερκατανάλωσης ενέργειας και σοβαρής ρύπανσης. Τούτο σηµαίνει ότι
οφείλει να διατηρηθεί ο ρόλος των αστικών περιοχών ως πόλων ανάπτυξης στις περιφέρειες, αλλά µε
παράλληλες ενέργειες υπέρ του περιβάλλοντος και της ανάπλασης των αστικών περιοχών, που θα
βοηθήσουν τις πόλεις στην ανάληψη του ρόλου αυτού.

Κεντρικοί δείκτες εκροών*

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(352) Αστική

ανάπτυξη
(δηµοτικές/τοπ
ικές
κοινότητες)

Υποστήριξη έργων που αναλαµβάνουν
οργανώσεις των τοπικών δηµοτικών
κοινοτήτων

Αριθµός

(352) Ανανέωση
αστικών
περιοχών

Υποστήριξη έργων αστικής ανανέωσης Αριθµός

Κεντρικοί δείκτες αποτελεσµάτων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(352) Ελκυστικότητα

της περιοχής
Επιχειρηµατικές/εµπορικές µονάδες που
εγκαθίστανται στην υπό ανανέωση περιοχή

Αριθµός

Κεντρικοί δείκτες επιπτώσεων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(352) Απασχόληση

(νέες και
διασφαλιζό-
µενες θέσεις)

Θέσεις εργασίας στην εταιρεία ή στον
οργανισµό, οι οποίες δηµιουργούνται ή
διασφαλίζονται ως αποτέλεσµα
υποβοηθούµενων έργων αστικής ανάπτυξης.

Αριθµός και
ποσοστό % του
συνόλου των
θέσεων εργασίας
(άντρες/γυναίκες)

                                                          
* Κωδικός ( ) : βλ. παράρτηµα Ι
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∆ελτίο Κ: Αλιεία

Οι παρεµβάσεις στο παρόν πεδίο θα στηριχθούν σε πέντε προτεραιότητες: προσαρµογή των
αλιευτικών προσπαθειών, εκσυγχρονισµός των στόλων, µεταποίηση, εµπορία και προώθηση
προϊόντων, υδατοκαλλιέργειες και λοιπές επιδοτήσεις (συµπεριλαµβανοµένων λιµενικών
εγκαταστάσεων, κοινωνικοοικονοµικών µέτρων και στήριξης σε οργανώσεις παραγωγών).

Κεντρικοί δείκτες εκροών*

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(142) Αλιευτικά

σκάφη
Παροπλισµένα αλιευτικά σκάφη (που
διαλύθηκαν/εκσυγχρονίστηκαν/αντικαταστάθηκ
αν)

Αριθµός ή/και
χωρητικότητα

Κεντρικοί δείκτες αποτελεσµάτων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(142) Αλίευµα Αλίευµα που πραγµατοποίησαν παροπλισµένα

σκάφη στη διάρκεια του τελευταίου έτους
δραστηριότητάς τους

Τόνοι/έτος/είδος
ιχθύων

Κεντρικοί δείκτες επιπτώσεων

Κωδικός Είδος δείκτη Ορισµός Μέτρηση
(142) Εξαντληµένα

αλιευτικά
αποθέµατα

Μείωση αλιευόµενων ποσοτήτων από
εξαντληµένα αποθέµατα

Τόνοι ανά είδος
ιχθύων

                                                          
* Κωδικός ( ) : βλ. παράρτηµα Ι
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I.5. Παράρτηµα 3: Παραδείγµατα δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης

Ο παρών πίνακας βασίζεται στην ένταξη των πεδίων παρέµβασης σε κατηγορίες και δίνει διάφορα
παραδείγµατα δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης για κάθε κατηγορία. Ο πίνακας έχει
ενδεικτικό χαρακτήρα και ως στόχο έχει τη κατάρτιση εθνικών συστηµάτων δεικτών.

Ο πίνακας περιλαµβάνει δείκτες εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων στις περισσότερες
τριψήφιες κατηγορίες, παρόλο που δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εξαντλεί το θέµα.

Ο παρών πίνακας µπορεί να είναι χρήσιµος για να επιλεγούν οι δείκτες αποτελεσµατικότητας για το
αποθεµατικό επιδόσεων. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν συντάξει ένα ειδικό έγγραφο οδηγιών
για να βοηθήσουν τα κράτη µέλη να υλοποιήσουν το σύστηµα αποθεµατικού επιδόσεων (Εγγραφο
εργασίας 4).
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σηµείωση: Οι αριθµητικές τιµές για δηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
θα πρέπει να υποδιαιρεθούν, όποτε έχει σηµασία, σε θέσεις ανδρών/γυναικών.

Πεδία παρέµβασης Εκροές Αποτελέσµατα Επιπτώσεις
13 Προώθηση της προσαρµογής και της ανάπτυξης αγροτικών περιοχών14

1306 Ανακαίνιση και
ανάπτυξη χωριών και
προστασία και διατήρηση της
αγροτικής κληρονοµιάς

�  m2 πλατειών/οδών
που ανακαινίσθηκαν σε
χωριά
�  Αριθµός κτιρίων που
ανακαινίσθηκαν
� Αριθµός έργων που
λαµβάνουν χρηµατική
στήριξη

�  Αριθµός κατοίκων που
ζουν πλησίον (σε
απόσταση λιγότερο από
1 km) ανακαινισθεισών
περιοχών
�  Αριθµός επιχειρήσεων/
καταστηµάτων που
εγκαταστάθηκαν σε
υποβοηθούµενες περιοχές

���� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)
� Ποσοστό % των κατοίκων που
επιθυµούν να παραµείνουν στην
περιοχή για τα επόµενα 5 έτη

1309 Ανάπτυξη και βελτίωση
υποδοµών που συνδέονται µε
την ανάπτυξη της γεωργίας

�  Αριθµός έργων στα
οποία χορηγείται αρωγή

14 Αλιεία
142 Ανανέωση και
εκσυγχρονισµός του
αλιευτικού στόλου

�  Πλήθος πλοιοκτητών
που ενηµερώθηκαν
�  Αριθµός/
χωρητικότητα
παροπλισµένων
αλιευτικών σκαφών
(που διαλύθηκαν /
εκσυγχρονίστηκαν/
αντικαταστήθηκαν)

� Αλίευµα που
πραγµατοποίησαν
παροπλισµένα σκάφη στη
διάρκεια του τελευταίου
έτους δραστηριότητάς
τους (τόνοι/έτος/είδος
ιχθύων)

� Μείωση αλιευόµενων ποσοτήτων
από εξαντληµένα αποθέµατα (τόνοι ανά
είδος ιχθύων)
� Ποσοστό % αποθεµάτων
αλιευόµενων άνω του επιπέδου
MBAL15

143 Μεταποίηση, εµπορία και
προώθηση αλιευτικών
προϊόντων

� Τόνοι/έτος
µεταποιούµενων
προϊόντων

� Αύξηση της
δυναµικότητας
µεταποίησης (%)

� ∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες
µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
µετά από 2 έτη (αριθµός και ποσοστό
% των συνολικών θέσεων εργασίας)
� Προστιθέµενη αξία ανά εργαζόµενο,
δηµιουργούµενη µετά από 2 έτη

144 Υδατοκαλλιέργεια �  Πλήθος
εκµεταλλεύσεων που
λαµβάνουν χρηµατική
στήριξη
�  Πρόσθετη
δυναµικότητα
εκµεταλλεύσεων που
λαµβάνουν στήριξη
(τόνοι/έτος)

�  Αριθµός αλιέων που
στράφηκαν στην
υδατοκαλλιέργεια
(µετατροπή)

� Ποσοστό % αύξησης της παραγωγής
υποβοηθούµενων εκµεταλλεύσεων
(τόνοι/έτος) µετά από ένα έτος
�  Προστιθέµενη αξία σε
υποβοηθούµενες εκµεταλλεύσεις µετά
από ένα έτος (%)
�  Προστιθέµενη αξία ανά εργαζόµενο
σε εκµεταλλεύσεις µετά από ένα
έτος (%)
� ∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες
µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
µετά από 2 έτη (αριθµός και ποσοστό
% των συνολικών θέσεων εργασίας)

                                                          
14 Μια επιπλέον λιστα δεικτών ειδικά για τις αγροτικές και γεωργικές παρεµβάσεις θα είναι διαθέσιµη στο
µέλλον.  Παρακαλούµε σηµειώστε πως ο πίνακας αυτός αφορά µόνο τις παρεµβάσεις που χρηµατοδοτούνται
από το ΕΤΠΑ, καθώς ένας πίνακας δεικών ειδικά τις παρεµβάσεις του ΕΓΤΠΕ θα ετοιµαστεί σε επόµενο στάδιο.
15 MBAL - Το ελάχιστο βιολογικώς αποδεκτό επίπεδο αποτελεί εκτίµηση των επιπέδων αλιευτικού αποθέµατος ώριµων ιχθύων ενός είδους.
Κάτω από το επίπεδο αυτό αυξάνεται ο κίνδυνος κατάρρευσης του αναπαραγωγικού δυναµικού του αποθέµατος. Υψηλά εκατοστιαία
ποσοστά αλιευόµενων αποθεµάτων κάτω από το επίπεδο MBAL υποδηλούν αυξηµένο κίνδυνο εξάντλησης των πόρων.
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Πεδία παρέµβασης Εκροές Αποτελέσµατα Επιπτώσεις
145 Εξοπλισµός των
αλιευτικών λιµένων και
προστασία των παράκτιων
θαλάσσιων ζωνών

�  ∆υναµικότητα
κατασκευασµένου ή
αποκατεστηµένου
λιµένα (αριθµός
πλοίων, χωρητικότητα)
� Αριθµός
κατασκευασθεισών
µονάδων λιµενικής
εξυπηρέτησης ή
επιφάνειας (Ha)

�  Μέσος χρόνος
εναλλαγής σκαφών στον
λιµένα

� Χωρητικότητα σκαφών που
χρησιµοποιούν τον λιµένα µετά από
ένα έτος
� Αλιεύµατα που εκφορτώνονται
(τόνοι/έτος/είδος ιχθύων)
� Επιφάνεια (m2) µονάδων λιµενικής
εξυπηρέτησης που αγοράστηκαν ή
µισθώθηκαν
� Μείωση του αριθµού επεισοδίων (%)
� Προστιθέµενη αξία δηµιουργούµενη
στην περιοχή του λιµένα (%)
� ∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες
µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
µετά από 2 έτη (αριθµός και ποσοστό
% των συνολικών θέσεων εργασίας)

147 Ενέργειες από
επαγγελµατίες
(συµπεριλαµβανοµένης της
επαγγελµατικής κατάρτισης,
παράκτιας αλιείας)

�  Αριθµός διαθέσιµων
αναγνωρισµένων
προσόντων
�  Όγκος
λαµβανόµενης
κατάρτισης (ώρες x
εκπαιδευόµενοι)
� Αριθµός
επανεκπαιδευόµενων
πρώην αλιέων

� Ποσοστό %
εκπαιδευόµενων που
ολοκλήρωσαν επιτυχώς
τον κύκλο µαθηµάτων
(άντρες / γυναίκες)

���� ∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες
µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
µετά από 2 έτη (αριθµός και ποσοστό
% των συνολικών θέσεων εργασίας)

15 Υποβοήθηση µεγάλων επιχειρηµατικών οργανισµών
151 Επενδύσεις σε φυσικό
περιβάλλον (µηχανήµατα και
εξοπλισµός,
συγχρηµατοδότηση κρατικών
ενισχύσεων)

�  Αριθµός µεγάλων
επιχειρήσεων που
λαµβάνουν χρηµατική
στήριξη

�  Ιδιωτικές επενδύσεις
επαγόµενες σε
αποδέκτριες εταιρείες (σε
εκατ. ευρώ και ποσοστά
% των συνολικών
επενδύσεων)
�  Κατασκευασθείσα/
ανακαινισθείσα επιφάνεια
χώρων (m2)

� ∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες
µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
µετά από 2 έτη (αριθµός και ποσοστό
% των συνολικών θέσεων εργασίας)
�  Αύξηση του κύκλου εργασιών, µετά
από 2 έτη, των εταιρειών που έλαβαν
χρηµατική στήριξη (%)

152 Φιλικές προς το
περιβάλλον τεχνολογίες,
καθαρές και εξοικονοµητικές
ενεργειακές τεχνολογίες

�  Αριθµός
υποστηριζόµενων
περιβαλλοντικών
ελέγχων
�  Αριθµός
επιχειρήσεων που
λαµβάνουν συµβουλές
σε θέµατα
περιβάλλοντος εκ
µέρους
εµπειρογνωµόνων
(5ήµερης ελάχιστης
διάρκειας)
�  Αριθµός εταιρειών
που λαµβάνουν
χρηµατική στήριξη για
να καθιερώσουν
περιβαλλοντικές
τεχνολογίες και να
αναπτύξουν οικολογικά
προϊόντα

�  Αριθµός αποδεκτριών
εταιρειών που έχουν
ιδρυθεί τελευταία στον
περιβαλλοντικό τοµέα
� Ποσοστό % εταιρειών
ανταποκρινόµενων στα
κριτήρια πιστοποίησης σε
σχέση µε περιβαλλοντικά
πρότυπα

� Αύξηση, µετά από 2 έτη, του κύκλου
εργασιών των υποβοηθούµενων
εταιρειών του περιβαλλοντικού τοµέα
(%)
� Αριθµός αναπτυχθέντων νέων
προϊόντων/διεργασιών
� Περιβαλλοντικός αντίκτυπος των
δραστηριοτήτων των εταιρειών από
πλευράς µείωσης της ρύπανσης (CO2,
NOx, κλπ. σε ποσοστά %)
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Πεδία παρέµβασης Εκροές Αποτελέσµατα Επιπτώσεις
153 Επιχειρησιακές
συµβουλευτικές υπηρεσίες
(συµπεριλαµβανοµένης της
διεθνοποίησης, εξαγωγικής
και περιβαλλοντικής
διαχείρισης, αγοράς
τεχνολογίας)

�  Αριθµός
υποβοηθούµενων
επιχειρήσεων16

�  Αριθµός
παρεχόµενων
υπηρεσιών συµβούλου

�  Αριθµός επιχειρήσεων
που έχουν καταστεί νέοι
εξαγωγείς
�  Αριθµός επιχειρήσεων
που εξάγουν σε νέες
αγορές
� Ποσοστό %
επιχειρήσεων που είναι
ικανοποιηµένες  µε τις
παρεχόµενες υπηρεσίες

� Ποσοστό % πωλήσεων στο
εξωτερικό17 ως προς τον κύκλο
εργασιών των υποβοηθούµενων
επιχειρήσεων µετά από 18 µήνες
�  Αύξηση της δηµιουργούµενης
προστιθέµενης αξίας µετά από 18 µήνες
� ∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες
µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
µετά από 2 έτη (αριθµός και ποσοστό
% των συνολικών θέσεων εργασίας)

154 Υπηρεσίες προς τους
έλκοντες δικαιώµατα (υγεία
και ασφάλεια, προσφορά
περίθαλψης σε εξαρτώµενα
από αυτούς άτοµα)

�  Αριθµός
επιχειρήσεων που
λαµβάνουν χρηµατική
στήριξη
�  Αριθµός
βρεφονηπιακών
σταθµών που
λαµβάνουν χρηµατική
στήριξη

� Ποσοστό % των
εργαζόµενων που έχουν
πρόσβαση στις
παρεχόµενες υπηρεσίες
�  Βαθµός ικανοποίησης
των πελατών
(άντρες/γυναίκες)

� ∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες
µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
µετά από 2 έτη (αριθµός και ποσοστό
% των συνολικών θέσεων εργασίας)

155 Χρηµατοοικονοµική
τεχνική

�  Αριθµός/µέγεθος
εγγυητικών κεφαλαίων
που λαµβάνουν
χρηµατική στήριξη
�  Αριθµός
λειτουργικών
µηχανισµών
χρηµατοδοτικής
µίσθωσης που
λαµβάνουν χρηµατική
στήριξη

� Αριθµός εταιρειών που
είναι ικανοποιηµένες από
την παρεχόµενη
χρηµατοδότηση

� ∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες
µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
µετά από 2 έτη (αριθµός και ποσοστό
% των συνολικών θέσεων εργασίας)

16 Υποβοήθηση ΜΜΕ και χειροτεχνία
161 Επενδύσεις σε φυσικό
κεφάλαιο (µηχανήµατα και
εξοπλισµός,
συγχρηµατοδότηση κρατικών
ενισχύσεων)

����  Αριθµός ΜΜΕ που
λαµβάνουν χρηµατική
στήριξη (από τις οποίες
έχουν ιδρυθεί από
άντρες/γυναίκες)
�  Αριθµός νέων ΜΜΕ
που λαµβάνουν
χρηµατική στήριξη (από
τις οποίες έχουν ιδρυθεί
από άντρες/γυναίκες)

�  Νέες/αυξηµένες
πωλήσεις σε ΜΜΕ (εκατ.
ευρώ)
� Ιδιωτικές επενδύσεις
επαγόµενες σε
αποδέκτριες εταιρείες (σε
εκατ. ευρώ και ποσοστά
% των συνολικών
επενδύσεων)
�  Αριθµός γυναικών που
είναι "κύριοι του έργου"
στον ιδιωτικό τοµέα
(ποσοστό % του συνόλου)

�  Ποσοστό επιβίωσης18 νέων ΜΜΕ
που λαµβάνουν χρηµατική στήριξη και
οι οποίες εξακολουθούν να
αναπτύσσουν δραστηριότητα µετά από
18 µήνες (%)
� ∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες
µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
µετά από 2 έτη (αριθµός και ποσοστό
% των συνολικών θέσεων εργασίας)
�  Αύξηση, µετά από 2 έτη, του
κύκλου εργασιών των εταιρειών που
έλαβαν χρηµατική στήριξη

                                                          
16 Απαιτούνται κάποια ελάχιστα στοιχεία ορισµού της συνδροµής για να αποφευχθεί ο καταλογισµός στήριξης τυχόν ολιγόλεπτων
συζητήσεων µε επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο των προγραµµάτων στόχου 2 του Ηνωµένου Βασιλείου, για το χαρακτηρισµό "συνδροµή"
χρειάζεται κατ’ελάχιστο πενθήµερη στήριξη ή το οικονοµικώς ισοδύναµο προς αυτήν (#3500 ECU).
17 Ως πωλήσεις στο εξωτερικό ορίζεται η αξία των πάσης φύσεων πωλήσεων και συµβολαίων εκ µέρους επιχειρήσεων προς καταναλωτές,
εταιρείες και οργανισµούς εκτός της επίµαχης περιφέρειας. Ένας περαιτέρω δείκτης µπορεί να είναι η αξία των πωλήσεων πέραν του
εδάφους της επίµαχης χώρας.
18 Το ποσοστό επιβίωσης είναι η αναλογία νέων εταιρειών που εξακολουθούν να αναπτύσσουν δραστηριότητα µετά από 18 µήνες. Το
διάστηµα αυτό υπερβαίνει τη συνήθη περίοδο επιδότησης και αρκεί για να µετρά κατά πόσο η επιχείρηση είναι βασικώς βιώσιµη.
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162 Φιλικές προς το
περιβάλλον τεχνολογίες,
καθαρές και εξοικονοµητικές
ενεργειακές τεχνολογίες

� Αριθµός εταιρειών
που λαµβάνουν
χρηµατική στήριξη για
να καθιερώσουν
περιβαλλοντικές
τεχνολογίες και να
αναπτύξουν οικολογικά
προϊόντα
�  Αριθµός
υποστηριχθέντων
περιβαλλοντικών
ελέγχων
�  Αριθµός ΜΜΕ
εµπλεκόµενων σε
διασυνοριακά έργα
�  Αριθµός ΜΜΕ που
λαµβάνουν
περιβαλλοντικές
συµβουλές εκ µέρους
εµπειρογνωµόνων

�  Αριθµός αποδεκτριών
εταιρειών που έχουν
ιδρυθεί τελευταία στον
περιβαλλοντικό τοµέα
� Ποσοστό % εταιρειών
ανταποκρινόµενων στα
κριτήρια πιστοποίησης σε
σχέση µε περιβαλλοντικά
πρότυπα
�  Μείωση των
ενεργειακών δαπανών
των ΜΜΕ (%)
� Ιδιωτικές επενδύσεις
επαγόµενες σε
αποδέκτριες εταιρείες (σε
εκατ. ευρώ και ποσοστά
% των συνολικών
επενδύσεων)

� Αύξηση, µετά από 2 έτη, του κύκλου
εργασιών των υποβοηθούµενων
εταιρειών του περιβαλλοντικού
τοµέα (%)
� Αριθµός αναπτυχθέντων νέων
προϊόντων/διεργασιών
�  Αύξηση πωλήσεων των φιλικών για
το περιβάλλον προϊόντων (%)
� ∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες
µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
µετά από 2 έτη (αριθµός και ποσοστό
% των συνολικών θέσεων εργασίας)
� Περιβαλλοντικός αντίκτυπος των
δραστηριοτήτων των εταιρειών από
πλευράς µείωσης της ρύπανσης (CO2,
NOx, κλπ. σε ποσοστά %)

163 Επιχειρησιακές
συµβουλευτικές υπηρεσίες
(πληροφορίες,
επιχειρηµατικός
προγραµµατισµός, υπηρεσίες
συµβούλων, προώθηση στην
αγορά, διαχείριση, µελέτη,
διεθνοποίηση, εξαγωγική και
περιβαλλοντική διαχείριση,
αγορά τεχνολογίας)

�  Αριθµός ΜΜΕ (από
τις οποίες µε ιδιοκτήτη
άντρα/γυναίκα) που
λαµβάνουν υπηρεσίες19

� Αριθµός ΜΜΕ που
έχουν καταστεί νέοι
εξαγωγείς
�  Αριθµός ΜΜΕ που
εξάγουν σε νέες αγορές
� Ποσοστό % ΜΜΕ που
είναι ικανοποιηµένες από
τις παρεχόµενες
υπηρεσίες

� Ποσοστό % πωλήσεων στο
εξωτερικό20 ως προς τον κύκλο
εργασιών των υποβοηθούµενων
επιχειρήσεων µετά από 18 µήνες
� Αύξηση της δηµιουργούµενης
προστιθέµενης αξίας µετά από 18 µήνες
���� ∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες
µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
µετά από 2 έτη (αριθµός και ποσοστό
% των συνολικών θέσεων εργασίας)

164 Επιµεριζόµενες
επιχειρηµατικές υπηρεσίες
(επιχειρηµατικές τάξεις,
µονάδες επώασης, τόνωση,
υπηρεσίες προώθησης,
δικτύωση, συνέδρια,
εµπορικές εκθέσεις)

� Επιφάνεια
διατιθέµενης
βιοµηχανικής περιοχής
σε Ha
� Αριθµός έργων που
λαµβάνουν χρηµατική
στήριξη

� Ιδιωτικές επενδύσεις σε
αποδέκτριες εταιρείες (σε
εκατ. ευρώ και ποσοστά
% των συνολικών
επενδύσεων)
�  Ποσοστό
ικανοποίησης δικαιούχων
(άντρες/γυναίκες)

� Αύξηση της δηµιουργούµενης
προστιθέµενης αξίας µετά από 18 µήνες
(%)
� ∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες
µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
µετά από 2 έτη (αριθµός και ποσοστό
% των συνολικών θέσεων εργασίας)
�  Περιφερειακές εταιρείες, από τις
οποίες ΜΜΕ, εκφραζόµενες σε
ποσοστό % των προµηθευτών σε
υποβοηθούµενες επιχειρήσεις µετά από
18 µήνες ("επενέργειες συνέχειας")

165 Χρηµατοοικονοµική
τεχνική

�  Αριθµός/όγκος
επιχειρηµατικών
κεφαλαίων και
αντίστοιχων εκκίνησης
επιχειρήσεων, τα οποία
λαµβάνουν χρηµατική
στήριξη
�  Αριθµός/όγκος
εγγυητικών κεφαλαίων
που λαµβάνουν
χρηµατική στήριξη
� Αριθµός
λειτουργικών
µηχανισµών
χρηµατοδοτικής
µίσθωσης που
λαµβάνουν χρηµατική

�  Αριθµός
νεοϊδρυόµενων/
αναπτυσσόµενων
επιχειρήσεων (από τις
οποίες µε ιδιοκτήτη
άντρα/γυναίκα)
�  Αριθµός ΜΜΕ που
είναι ικανοποιηµένες µε
την παρεχόµενη
χρηµατοδότηση (από τις
οποίες έχουν ιδιοκτήτη
άνδρα/γυναίκα)

���� ∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες
µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
µετά από 2 έτη (αριθµός και ποσοστό
% των συνολικών θέσεων εργασίας)

                                                          
19 Απαιτούνται κάποια ελάχιστα στοιχεία ορισµού της συνδροµής για να αποφευχθεί ο καταλογισµός στήριξης τυχόν ολιγόλεπτων
συζητήσεων µε επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο των προγραµµάτων στόχου 2 του Ηνωµένου Βασιλείου, για το χαρακτηρισµό "συνδροµή"
χρειάζεται κατ’ελάχιστο πενθήµερη στήριξη ή το οικονοµικώς ισοδύναµο προς αυτήν (#3500 ECU).
20 Ως πωλήσεις στο εξωτερικό ορίζεται η αξία των πάσης φύσεων πωλήσεων και συµβολαίων εκ µέρους επιχειρήσεων προς καταναλωτές,
εταιρείες και οργανισµούς εκτός της επίµαχης περιφέρειας. Ένας περαιτέρω δείκτης µπορεί να είναι η αξία των πωλήσεων πέραν του
εδάφους της επίµαχης χώρας.
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166 Υπηρεσίες προς
υποστήριξη της κοινωνικής
οικονοµίας (παροχή
περίθαλψης για εξαρτώµενα
άτοµα, υγεία και ασφάλεια,
πολιτιστικές δραστηριότητες)

�  Αριθµός
οργανώσεων και
µηχανισµών που
λαµβάνουν χρηµατική
στήριξη
� Αριθµός οργανώσεων
της τοπικής κοινότητας,
των οποίων το έργο
έγινε αποδεκτό

� Ποσοστο %
υποβοηθούµενων
οργανώσεων
ευρισκόµενων σε πτωχά
πολεοδοµικά
συγκροτήµατα ή των
οποίων τα µέλη ζουν
κυρίως σε πτωχές αστικές
περιοχές
� Προσφερόµενο µέσο
επιτόκιο ως ποσοστό %
των τυπικών εµπορικών
επιτοκίων

�  Αριθµός ενηλίκων
(ανδρών/γυναικών) που έχουν ενεργό
συµµετοχή σε υποβοηθούµενες
οργανώσεις της τοπικής κοινότητας
µετά από ένα έτος
� Ποσοστό % των ενηλίκων
(ανδρών/γυναικών) που έχουν ενεργό
συµµετοχή σε υποβοηθούµενες
οργανώσεις της τοπικής κοινότητας
� Αριθµός τοπικών κατοίκων
(ανδρών/γυναικών) που
χρησιµοποιούν,µετά από ένα έτος,
χρηµατικώς υποστηριζόµενα
συστήµατα παροχής συµβουλών για
χρέη και τοπικούς πιστοληπτικούς
µηχανισµούς, ανά έτος
� Ποσοστό % των χρηστών που
επέτυχαν να εξαλείψουν τα χρέη τους
µετά από ένα/τρία έτη

17 Τουρισµός
171 Φυσικές επενδύσεις
(κέντρα πληροφόρησης,
τουριστικά καταλύµατα,
εστίαση, µονάδες)

����  Αριθµός κλινών που
δηµιουργήθηκαν ή
βελτιώθηκαν
� Αριθµός ξενοδοχείων
που αναπτύχθηκαν/
αναβαθµίστηκαν
�  Αριθµός
τουριστικών θελγήτρων
που δηµιουργήθηκαν/
βελτιώθηκαν
� Νεοϊδρυθείσες
τουριστικές
επιχειρήσεις (εκ των
οποίων µε ιδιοκτήτη
άντρα/γυναίκα)

� Ποσοστό  % κλινών
που δηµιουργήθηκαν ή
βελτιώθηκαν
�  Αριθµός
διανυκτερεύσεων που
πωλήθηκαν ανά έτος σε
υποβοηθούµενα
καταλύµατα (µετά από
ένα έτος)
�  Βαθµός ικανοποίησης
πελατών
(ανδρών/γυναικών σε
ποσοστά %)

� ∆ηµιουργούµενη προστιθέµενη αξία
ανά έτος (%)
���� ∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες
µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
µετά από 2 έτη (αριθµός και ποσοστό
% των συνολικών θέσεων εργασίας)

172 Μη φυσικές επενδύσεις
(ανάπτυξη και παροχή
τουριστικών υπηρεσιών,
αθλητικές, πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες,
πολιτιστική κληρονοµιά)

�  Αριθµός
οικονοµικών µονάδων
που λαµβάνουν
χρηµατική στήριξη
(5ήµερης ελάχιστης
διάρκειας)
�  Αριθµός εορτών και
εκδηλώσεων που
λαµβάνουν χρηµατική
στήριξη

� Μέσο κόστος διαµονής
(ευρώ ανά άτοµο)
� Μέσος αριθµός
επισκεπτών ανά ηµέρα

� Αριθµός επισκέψεων ανά έτος σε
υποβοηθούµενες µονάδες
� ∆ηµιουργούµενη προστιθέµενη αξία
(%)
� ∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες
µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
µετά από 2 έτη (αριθµός και ποσοστό
% των συνολικών θέσεων εργασίας)

173 Επιµεριζόµενες
υπηρεσίες για το τουριστικό
κύκλωµα
(συµπεριλαµβανοµένων
δραστηριοτήτων προώθησης,
δικτύωσης, συνεδρίων και
εµπορικών εκθέσεων)

�  ∆ιαθέσιµη επιφάνεια
χώρων (m2)
� Αριθµός
προωθούµενων νέων
πρωτοβουλιών/
µηχανισµών ανάπτυξης
αγορών
� Αριθµός
οργανούµενων
συνεδρίων/εκθέσεων

� Ποσοστό %
συνεδρίων/εκθέσεων που
συνδέονται µε τοπικές
οικονοµικές
δραστηριότητες
� Βαθµός ικανοποίησης
των δικαιούχων
(ανδρών/γυναικών σε
ποσοστά %)

� Αριθµός εµπορικών επαφών για
τοπικές εταιρείες, εξαιτίας της
δραστηριότητας του κέντρου µετά από
ένα έτος
� Αριθµός εταιρειών που έχουν
χρησιµοποιήσει το κέντρο για
προώθηση, µετά από ένα έτος

174 Επαγγελµατική
κατάρτηση

�  Αριθµός διαθέσιµων
αναγνωρισµένων
προσόντων
�  Όγκος
λαµβανόµενης
κατάρτισης (ώρες x
εκπαιδευόµενοι)

� Ποσοστό %
εκπαιδευόµενων που
ολοκλήρωσαν επιτυχώς
τον κύκλο µαθηµάτων
(άντρες/ γυναίκες)
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18 Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία (ΕΤΑΚ)
181 Ερευνητικά έργα
βασιζόµενα σε πανεπιστήµια
και ερευνητικά ινστιτούτα

� Αριθµός
υποστηριζόµενων
ερευνητικών έργων
� Αριθµός
υποστηριζόµενων
ερευνητικών φοιτητών
(εκ των οποίων
γυναίκες/άνδρες)

� Ποσοστό % έργων που
ολοκληρώθηκαν
επιτυχώς (δηµοσιεύσεις,
κ.λπ.)
� Αριθµός
υποστηριζόµενων
ερευνητών που
απέκτησαν διδακτορικό
(εκ των οποίων
γυναίκες/άνδρες)
� Αύξηση του
χρησιµοποιούµενου
προσωπικού ΕΤΑ
(αριθµός και ποσοστό %
των συνολικών θέσεων
εργασίας, εκ των οποίων
γυναίκες/άνδρες)

� Αριθµός διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
αντλούµενων από δυνητικές
αναπτυσσόµενες καινοτοµίες
� Αριθµός νέων εταιρειών που
ξεκινούν άτοµα του ακαδηµαϊκού
χώρου

182 Καινοτοµία και
µεταφορές τεχνολογίας,
κατάστρωση δικτύων και
εταιρικών σχηµάτων µεταξύ
επιχειρήσεων ή/και
ερευνητικών ινστιτούτων

� Αριθµός εταιρειών
που λαµβάνουν
χρηµατική στήριξη για
έργα ΕΤΑΚ και για
αγορά τεχνολογίας
� Αριθµός συνεδριών
συµβουλών/κατάρτισης
� Αριθµός
υποβοηθούµενων ΜΜΕ
� Αριθµός
υποστηριζόµενων
συλλογικών έργων
µεταξύ εταιρειών και
ερευνητικών
ινστιτούτων

� Αριθµός τοπικών
επιχειρήσεων που
εµπλέκονται στα
υποστηριζίµενα από
κοινού ερευνητικά έργα
(από τις οποίες ΜΜΕ)
� Αύξηση των
επενδύσεων σε ΕΤΑΚ εκ
µέρους επιχειρήσεων που
εµπλέκονται σε από
κοινού εκτελούµενα έργα
� Ποσοστό % ΜΜΕ που
είναι ικανοποιηµένες µε
την παρεχόµενη υπηρεσία

�  Αριθµός συλλογικών διακανονισµών
µεταξύ ερευνητικών ινστιτούτων και
υποβοηθούµενων εταιρειών µετά από
ένα έτος
� Αριθµός εµπλεκόµενων
περιφερειακών επιχειρήσεων που
δηλώνουν θετικές δευτερογενείς
επιπτώσεις µετά από 18 µήνες (από τις
οποίες ΜΜΕ)
� Αριθµός υποβοηθούµενων εταιρειών
που αγοράζουν διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας, άδειες εκµετάλλευσης ή
που εµπλέκονται σε συλλογικά έργα
(µετά από ένα έτος)
� Αριθµός νέων προϊόντων/διεργασιών
που προωθούν στην αγορά
υποβοηθούµενες εταιρείες
� ∆ηµιουργούµενη προστιθέµενη αξία
µετά από 2 έτη
���� ∆ηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες
µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
µετά από 2 έτη (αριθµός και ποσοστό
% των συνολικών θέσεων εργασίας)

183 Υποδοµές ΕΤΑΚ � Επιφάνεια που
κατέστη διαθέσιµη
(Ha)
�  Κατασκευασθείσα/
ανακαινισθείσα
επιφάνεια χώρων  (m2)
� Αριθµός
δηµιουργούµενων από
κοινού υπηρεσιών

� Αριθµός
δηµιουργούµενων
θέσεων εργασίας στην
Ε&Α (θέσεις
απασχόλησης πλήρους
ωραρίου, εκ των οποίων
οι κατεχόµενες από
γυναίκες/άνδρες)
� Αριθµός ΜΜΕ που
έχουν πρόσβαση σε από
κοινού υπηρεσίες

� Αριθµός µικρών εταιρειών που
εγκαταστάθηκαν στο τεχνολογικό
πάρκο (µετά από ένα έτος)
� Αριθµός µικρών εταιρειών υψηλής
τεχνολογίας που εγκαταστάθηκαν στο
πάρκο (µετά από ένα έτος)
���� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)
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2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Σηµείωση: Οι αριθµητικές τιµές για δηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
θα πρέπει να υποδιαιρεθούν, όποτε έχει σηµασία, σε θέσεις ανδρών/γυναικών.
Πεδία παρέµβασης Εκροές Αποτελέσµατα Επιπτώσεις

 21  Πολιτική αγοράς
εργασίας

Βοήθεια σε άτοµα (κατάρτιση,
συµβουλή και καθοδήγηση,
ενίσχυση απασχόλησης,
ενσωµατωµένα µέτρα...)

Βοήθεια στις δοµές και τα
συστήµατα: (Κατάρτιση
εκπαιδευτικών - υπηρεσίες
συµβούλων και
καθοδήγησης,...)

Αριθµός δικαιούχων

Αριθµός
προσφερθεισών
θέσεων
Αριθµός
εκπαιδευµένων
εκπαιδευτών

Αριθµός
προγραµµάτων

Ποσοστό τοποθέτησης
δικαιούχων στην απασχόληση
(%).

Ανεργοι που κάνουν χρήση των
συµπληρωµατικών γνωµοδοτικών
υπηρεσιών (%)

Αύξηση στην αναλογία κάλυψης
του πληθυσµού αναφοράς (%)

Ποσοστό τοποθέτησης των
δικαιούχων µετά από 1 έτος.

Μείωση ανεργίας του
πληθυσµού στόχου (%)

Ποσοστό τοποθέτησης των
δικαιούχων µετά από 1 έτος.

22  Κοινωνική ένταξη

Βοήθεια σε άτοµα (διαβάσεις
προς την ολοκλήρωση,
ενσωµατωµένα µέτρα,
συγκεκριµένα µέτρα
κατάρτισης,.)

Βοήθεια σε δοµές και
συστήµατα (κοινωνικό
συµπλήρωµα, πληροφορίες,
τοπικές πρωτοβουλίες για την
ανάπτυξη της απασχόλησης,...)

Αριθµός δικαιούχων

Αριθµός τοπικών
προγραµµάτων
πρωτοβουλίας

Αριθµός
προγραµµάτων

Αύξηση στη διάρκεια της
επαγγελµατικής εµπειρίας (µέσος
όρος/δικαιούχος)

Αύξηση των τίτλων σπουδών
(αριθµός δικαιούχων που έχει
λάβει ένα δίπλωµα ή µια
βεβαίωση)

Ποσοστό ικανοποίησης
δικαιούχων (%)

Αριθµός ενώσεων των
κοινωνικοοικονοµικών
συνεργατών στα πλαίσια των
εδαφικών σύµφωνων που
δηµιουργούνται

Αύξηση στην αναλογία κάλυψης
του πληθυσµού αναφοράς (%)

Ποσοστό τοποθέτησης των
δικαιούχων µετά από 1 έτος.

Μείωση ανεργίας του
πληθυσµού στόχου (%)

Βιωσιµότητα των ενώσεων (%
που υπάρχουν ακόµα 2 έτη
µετά από το τέλος της
υποστήριξης)

 23  Ανάπτυξη της
εκπαιδευτικής και
επαγγελµατικής κατάρτισης
(άτοµα, εταιρίες)

Βοήθεια στις δοµές και
συστήµατα (διαβάσεις
προόδου στα άτοµα που
εγκαταλείπουν νωρίς το
σχολείο, χαµηλά εκπαιδευµένοι
ενήλικοι, κατάρτιση των
εκπαιδευτών...)

Αριθµός θέσεων
κατάρτισης που
δηµιουργούνται
(ώρες, ηµέρες)

Αριθµός
προγραµµάτων

Αύξηση στην αναλογία κάλυψης
του πληθυσµού αναφοράς (%)

Αριθµός
εκπαιδευτών/συµβούλων... µετά
την βελτίωση των προσόντων
τους

Μείωση των πρώτων
αποφοίτων σχολείου (%)

Αύξηση στα προσόντα
πληθυσµών στόχων (%)
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24  Ευελιξία εργατικού
δυναµικού, επιχειρηµατικές
τεχνολογίες δραστηριότητας,
καινοτοµίας, ενηµέρωσης και
επικοινωνιών

Βοήθεια σε άτοµα,
επιχειρήσεις

Βοήθεια στις δοµές και
συστήµατα (κοινωνικό
συµπλήρωµα, πληροφορίες,
τοπικές πρωτοβουλίες
ανάπτυξης, κοινωνική
οικονοµία...)

Αριθµός υπαλλήλων
στα επιµορφωτικά
προγράµµατα (τύπος,
διάρκεια)

Αριθµός ΜΜΕ που
λαµβάνει οικονοµική
ενίσχυση για την
κατάρτιση (µέγεθος,
τύπος, διάρκεια)

Αριθµός δικαιούχων

Αριθµός συµβουλής
των υπηρεσιών που
προσφέρονται στις
ΜΜΕ ·

Αριθµός
προγραµµάτων

Αύξηση στον προϋπολογισµό των
ΜΜΕ για την κατάρτιση (αύξηση
%)

Αριθµός δικαιούχων (πρόσωπα)
που έχει δηµιουργήσει µια
επιχείρηση µετά από 2 έτη
(άνδρες/γυναίκες)

Αύξηση στην προστιθέµενη
αξία µετά από 18  µήνες

Ανοδος στην παραγωγικότητα
εργαζοµένων ως αποτέλεσµα
των βελτιωµένων επιπέδων
επιδεξιότητας (αύξηση % στον
κύκλο εργασιών / ανά
υπάλληλο)

Ακαθάριστες/καθαρές θέσεις
απασχόλησης που
δηµιουργούνται ή που
διατηρούνται µετά από 2 έτη
(αριθµός και % των συνολικών
εργασιών)

25  Θετικές ενέργειες για τις
γυναίκες στην απασχόληση

Βοήθεια σε άτοµα (πρόοδος
σταδιοδροµίας των γυναικών,
επιχειρηµατικό πνεύµα µεταξύ
των γυναικών,...)

Βοήθεια στις δοµές και
συστήµατα (γεγονότα
συνειδητοποίησης, δικτύωση,..)

Αριθµός δικαιούχων

Ποσό επιχειρησιακών
επιχορηγήσεων/δανεί
ων (µέσος
όρος/δικαιούχος)

���� Αριθµός ωρών σε
κατάρτιση για
"συγκεκριµένη
δράση"

���� Αριθµός
γεγονότων προς
αύξηση της
συνειδητοποίησης

���� Αριθµός νέων
δικτύων που
υποστηρίζονται

�   Αριθµός                 
προγραµµάτων

Ποσοστό τοποθέτησης
δικαιούχων στην απασχόληση
(%)

Ποσοστό του πληθυσµού στόχου
που έχει συµµετάσχει στις
"συγκεκριµένες ενέργειες"

���� Αύξηση στα ποσοστά
γυναικείας δραστηριότητας
στην αγορά εργασίας (%)

���� Αύξηση στα ποσοστά
γυναικείας απασχόλησης
µετά από 1 έτος

���� Αύξηση των γυναικών/των
ανδρών που απασχολούνται
σε κατ’εξοχήν ανδρικούς
/γυναικείους τοµείς και
επαγγέλµατα µετά από 2
έτη (%)

Βιωσιµότητα των δικτύων (%
που υπάρχουν ακόµα 2 έτη
µετά από το τέλος της
υποστήριξης)
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3 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
Σηµείωση: Οι αριθµητικές τιµές για δηµιουργούµενες ή διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές θέσεις απασχόλησης
θα πρέπει να υποδιαιρεθούν, όποτε έχει σηµασία, σε θέσεις ανδρών/γυναικών.

Πεδία παρέµβασης Εκροές Αποτελέσµατα Επιπτώσεις
31 Υποδοµή µεταφορών
311 Σιδηρόδροµοι � Km τραίνου

µεγάλης
ταχύτητας
(βαθµός
ολοκλήρωσης του
δικτύου %)
� Βελτίωση
σιδηροδροµικής
χάραξης (km)

� Εξοικονοµούµενος χρόνος
(χρόνος ταξιδιού x αριθµός
χρηστών)
� Εξοικονοµούµενος χρόνος
(διάρκεια ταξιδιού x
εµπορευµατική κίνηση)
� Προσπελασιµότητα
(µείωση της ESS) 21

�  Αύξηση της ροής
επιβατών/εµπορευµάτων µετά από
ένα έτος (%)
� Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
(ποσοστό αύξησης/µείωσης %)
� Αλλαγή κυκλοφοριακού θορύβου
(%)
� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)
� Βαθµός ικανοποίησης χρηστών
(%)

313 Αυτοκινητόδροµοι � Km
κατασκευα-
σµένου ή
αναβαθισµένου
αυτοκινητο-
δρόµου (βαθµός
ολοκλήρωσης του
δικτύου %)

� Εξοικονοµούµενος χρόνος
(χρόνος ταξιδιού x αριθµός
χρηστών)
� Εξοικονοµούµενος χρόνος
(διάρκεια ταξιδιού x κίνηση
επιβατών-εµπορευµάτων)
� Προσπελασιµότητα
(µείωση της ESS)

� Αύξηση της κυκλοφοριακής ροής
οχηµάτων/εµπορευµάτων µετά από
ένα έτος (%)
� Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
(ποσοστό αύξησης/µείωσης %)
� Αλλαγή κυκλοφοριακού θορύβου
(%)
� Επιφάνεια αλλοιωµένου φυσικού
τοπίου σε Ha
� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)
� Αύξηση της ασφάλειας (αριθµός
κυκλοφοριακών ατυχηµάτων µετά
από ένα έτος)

314 Αερολιµένες � Αριθµός
κατασκευα-
σµένων ή
αναβαθµισµένων
αερολιµένων

� Αύξηση του αριθµού
προορισµών που
εξυπηρετούνται από τακτικά
αεροπορικά δροµολόγια
� Μέση αύξηση του αριθµού
επιβατών ανά έτος

� Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
(ποσοστό αύξησης/µείωσης %)
� Αλλαγή κυκλοφοριακού θορύβου
(%)
� Αύξηση της ροής
επιβατών/εµπορευµάτων µετά από
ένα έτος (%)
� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)

                                                          
21 Η ΕSS σηµαίνει ισοδύναµη ταχύτητα επ’ευθείας γραµµής και µετρά την ευκολία πρόσβασης από ένα σηµείο σε άλλο, ανεξαρτήτως της
απόστασης µεταξύ των σηµείων αυτών. Υπολογίζεται διαιρώντας την απόσταση ευθείας γραµµής µεταξύ των δύο σηµείων µε την διάρκεια
της συντοµότερης δυνατής διαδροµής µεταξύ των σηµείων αυτών.
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315 Λιµένες �  Αριθµός

αναβαθµισµένων
λιµένων

� Αύξηση του αριθµού
εµπορευµατοκιβωτίων ανά
έτος
� Μείωση του χρόνου
αναµονής πλοίων πριν από
την πλεύριση σε αποβάθρα
(%)
� Μείωση του χρόνου
εναλλαγής σκαφών στην
αποβάθρα
� Αύξηση του αριθµού
ναυτιλιακών γραµµών που
προσεγγίζουν τον λιµένα
� Μείωση του µέσου χρόνου
ακινητοποίησης εισαγόµενων
εµπορευµάτων
� Μείωση του χρόνου
εναλλαγής οδικών οχηµάτων
στον λιµένα

� Αύξηση της κυκλοφοριακής ροής
επιβατών/οχηµάτων/εµπορευµάτων
µετά από ένα έτος (%)
� Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
(ποσοστό αύξησης/µείωσης %)
� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)

317 Αστικές µεταφορές � Αριθµός
βελτιωµένων
γραµµών
δηµόσιων µέσων
µεταφοράς

� Αριθµός εξυπηρετούµενων
χρηστών (αύξηση σε ποσοστά
% του πληθυσµού)

� Μείωση της κυκλοφοριακής ροής
οχηµάτων µετά από ένα έτος (%)
� Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
(ποσοστό µείωσης %)
� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)
� Βαθµός ικανοποίησης των
χρηστών (%)

318 Πολυτροπικές µεταφορές � Αριθµός
πολυτροπικών
κόµβων που
λαµβάνουν
χρηµατική
στήριξη

� Αύξηση της ταχύτητας
διακίνησης των αγαθών µέσω
του κόµβου (%)
� Εξοικονοµούµενος χρόνος
(διάρκεια ταξιδίου x όγκος
επιβατών/εµπορευµάτων)

� Αύξηση της κυκλοφοριακής ροής
οχηµάτων/εµπορευµάτων µετά από
ένα έτος (%)
� Εµπορευµατική κίνηση
αφαιρούµενη από την οδική
µεταφορά (τόνοι/έτος)
� Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
(ποσοστό µείωσης %)
� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)

32 Υποδοµή τηλεπικοινωνιών και κοινωνία των πληροφοριών

322 Τεχνολογία πληροφοριών
και επικοινωνίας
(συµπεριλαµβανόµενων
µέτρων για την ασφάλεια και
την ασφαλή διαβίβαση)

� Ποσοστό
αύξησης % στην
αναλογία
ψηφιακών
τηλεφωνικών
γραµµών ανά
1000 κατοίκους
� Αριθµός
συνδροµητών
ISDN ανά 1000
κατοίκους
� Μήκος (km)
εγκατεστηµένου
ευρυζωνικού
δικτύου (οπτικών
ινών)
� Αριθµός
ξενιστών
διαδικτύου ανά
1000 κατοίκους

� Μείωση του αριθµού
αστοχιών του δικτύου
� Αριθµός δηµιουργούµενων
υπηρεσιών (πρόσβαση
διαδικτύου)
� Αριθµός ΜΜΕ και
µεγάλων εταιρειών που
αναπτύσσουν και
εµπορεύονται υπηρεσίες
τεχνολογίας πληροφοριών
� Συνολικές ώρες σύνδεσης/
µήνα (µετά από 6 µήνες)

� ∆ηµιουργούµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης (αριθµός και
ποσοστό % των συνολικών θέσεων
εργασίας)
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323 Υπηρεσίες και εφαρµογές
για τον πολίτη (υγεία,
διοίκηση, εκπαίδευση)22

�  Αριθµός
κύκλων
επανεκπαίδευσης
� Αριθµός
δηµιουργούµενων
επιγραµµικών
(on-line)
υπηρεσιών
� Αριθµός ωρών
άσκησης (ώρες x
εκπαιδευόµενοι)
� Αριθµός
εκπαιδευόµενων
(εκ των οποίων
γυναίκες)

� Αριθµός χρηστών/
εκπαιδευόµενων
� Βαθµός ικανοποίησης
χρηστών/εκπαιδευόµενων (%)

� Ποσοστό % συµµετεχόντων που
βρήκαν θέση εργασίας µετά από 6
µήνες (εκ των οποίων
γυναίκες/άνδρες)

324 Υπηρεσίες και εφαρµογές
για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό
εµπόριο και συναλλαγές,
εκπαίδευση και κατάρτιση,
δικτύωση)

� Αριθµός
εκκινουσών
εταιρειών που
προσφέρουν
σχετικές µε
τεχνολογία
πληροφοριών
υπηρεσίες (on-
line, ηλεκτρονικό
εµπόριο, κλπ.)

� Αριθµός ΜΜΕ που
αποκτούν πρόσβαση στις
δηµιουργούµενες υπηρεσίες
(πρόσβαση στο διαδίκτυο)
� Αριθµός ΜΜΕ και
µεγάλων εταιρειών που
αναπτύσσουν και
εµπορεύονται υπηρεσίες
τεχνολογίας πληροφοριών

� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)

33 Ενεργειακές υποδοµές (παραγωγή, παροχή)

331 Ηλεκτρισµός, αέριο, υγρά
και στερεά καύσιµα

� Αριθµός
υποβοηθούµενων
νέων σταθµών
� KW/MW
ισχύος νέας ή
αναβαθµισµένης
δυναµικότητας, µε
ανάλυση ανά
ενεργειακή πηγή
(% βαθµός
ολοκλήρωσης του
δικτύου)
� Km
κατασκευασµένου
/αναβαθµισµένου
δικτύου διανοµής
ηλεκτρικής
ενέργειας/αερίου
(% βαθµός
ολοκλήρωσης του
δικτύου)
� Km νέων/
αναβαθµισµένων
γραµµών/
σωλήνων

� Αύξηση εκτιµώµενου
αριθµού χρηστών (µε τη
χρήση µέσων συντελεστών
ενεργειακής κατανάλωσης)
(%)
� Αριθµός και διάρκεια
διακοπών διανοµής
ηλεκτρικού ρεύµατος για  τον
µέσο χρήστη που συνδέεται
µε το δίκτυο που τροφοδοτεί
ο νέος σταθµός
� Αριθµός συνδεόµενων ή
αναβαθµιζόµενων χρηστών
στο νέο δίκτυο
� Μείωση του ενεργειακού
κόστους (ευρώ /KWh)
� Αριθµός και διάρκεια των
διακοπών διανοµής αερίου
για τον µέσο χρήστη που
συνδέεται στο δίκτυο το
οποίο τροφοδοτεί ο νέος
σταθµός

� Αύξηση βαθµού απόδοσης
υποστηριζόµενων σταθµών και
εγκαταστάσεων (TPE)
�  % µεταβολή περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από πλευράς αυξηµένης
ή µειωµένης ρύπανσης (CO2, SO2,
NOx…)
� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)
� ∆ηµιουργούµενη από το σταθµό
προστιθέµενη αξία (ευρώ/έτος)

332 Ανανεώσιµες πηγές
ενέργειες (ηλιακή, αιολική,
υδροηλεκτρική ενέργεια,
βιοµάζα)

� Αριθµός
υποβοηθούµενων
νέων σταθµών
� KW/MW
ισχύος νέας ή
αναβαθµισµένης
δυναµικότητας,
κατανεµηµένης
ανά ενεργειακή
πηγή

� Αύξηση εκτιµώµενου
αριθµού χρηστών (µε τη
χρήση µέσων συντελεστών
ενεργειακής κατανάλωσης)
(%)

� Αύξηση του µεριδίου των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε
σύγκριση προς τη συνολική
προσφορά ενέργειας (%)
� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)

                                                          
22 Η επιγραµµική (on-line) εκπαίδευση αναφέρεται σε κυµαινόµενης έντασης χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, η οποία
καλύπτει το φάσµα µεταξύ πλήρους επιγραµµικού κύκλου µαθηµάτων έως απλή επιγραµµική διδαχή, συµπληρωµατικώς προς επιτόπια
µαθήµατα.



61

Πεδία παρέµβασης Εκροές Αποτελέσµατα Επιπτώσεις
34 Περιβαλλοντική υποδοµή (συµπεριλαµβανοµένων των υδάτων)23

341 Ατµόσφαιρα � Αριθµός
ηλεκτρικών
σταθµών
εφοδιασµένων µε
φίλτρα κατά της
ατµοσφαιρικής
ρύπανσης

� Βελτίωση του βαθµού
απόδοσης της ενεργειακής
παροχής (%)

� Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από
πλευράς µειωµένης ρύπανσης (CO2,
SO2, NOx… σε ποσοστά %)
� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)

342 Θόρυβος � Km
αυτοκινητο-
δρόµου
εφοδιασµένου µε
αντιθορυβικά
πετάσµατα

� Μείωση του κυκλοφοριακού
θορύβου (%)

343 Αστικά και βιοµηχανικά
απόβλητα
(συµπεριλαµβανοµένων
νοσοκοµειακών και
επικίνδυνων αποβλήτων)

� Βελτιώσεις
δυναµικότητας
µονάδων διάθεσης
ή ανακύκλωσης
αποβλήτων
(ποσοστό
αύξησης σε
τόνους)

� Αριθµός εξυπηρετούµενων
νοικοκυριών για την
αποκοµιδή των αστικών
απορριµµάτων (ποσοστό %
του πληθυσµού)

� Συγκεντρούµενη για ανακύκλωση
ποσότητα στερεών αποβλήτων
(τόνοι/έτος) µετά από ένα έτος
� Ποσοστό % στερεών αποβλήτων
ανακυκλούµενων προς
επαναχρησιµοποίηση
� Ποσοστό % µη εγκεκριµένων
τόπων ταφής απορριµµάτων οι οποίοι
έχουν κλείσει/αποκατασταθεί
� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)

344 Πόσιµο νερό
(συγκέντρωση, αποθήκευση,
επεξεργασία και διανοµή)

� Αριθµός
εταιρειών που
λαµβάνουν
χρηµατική
στήριξη για την
καθιέρωση
περιβαλλοντικών
τεχνολογιών και
την ανάπτυξη
οικολογικών
προϊόντων (εκ
των οποίων
ΜΜΕ)

� Αριθµός νοικοκυριών
εξυπηρετούµενων από νέα/
βελτιωµένα δίκτυα (ποσοστό
% του πληθυσµού)
� Αριθµός ηµερών
ανεπαρκούς υδροδότησης
(ανά 1000 νοικοκυριά)

� Όγκος καταναλούµενου ύδατος
µέσω νέων/βελτιωµένων δικτύων
µετά από ένα έτος
� Βελτίωση του βαθµού απόδοσης
της κατανάλωσης του ύδατος (%)
� Μείωση διαρροών από το δικτύο
παροχής (%)
� Αύξηση του µεριδίου
βιοµηχανικών αποβλήτων που
διοχετεύονται σε σταθµό
επεξεργασίας λυµάτων (%)
� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)

345 Αποχέτευση και
καθαρισµός λυµάτων

� Βελτιώσεις
δυναµικότητας
σταθµών
επεξεργασίας και
καθαρισµού
υδάτων (m3)
� Αριθµός
συστηµάτων
εξοικονόµισης
ύδατος

� Ποσοστό % των
ακαθάρτων υδάτων που
υποβάλλονται σε
πρωτοβάθµια επεξεργασία
� Ποσοστό % ακαθάρτων
υδάτων που υποβάλλονται σε
δευτεροβάθµια επεξεργασία
� Ποσοστό %
νοικοκυριών/επιχειρήσεων
δυνητικώς εξυπηρετούµενων
από νέα/βελτιωµένα
συστήµατα ύδρευσης

� Ποσοστό % δειγµάτων ακαθάρτων
υδάτων από σηµειακές πηγές που
δείχνουν συγκεκριµένο επίπεδο
περιστολής κατονοµαζόµενων ρύπων
� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)

                                                          
23  Σηµειώστε ότι η αναφορά στην ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών γίνεται στον κωδικό 13.
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35 Σχεδιασµός και αποκατάσταση
351 Αναβάθµιση και
αποκατάσταση τόπων
βιοµηχανικής και στρατιωτικής
χρήσης

� Αποκατάσταση
εγκαταλελειµµέ-
νων εδαφών (Ha)
� Αγορασµένη,
κατασκευασµένη
ή ανακαινισµένη
επιφάνεια χώρων
σε m2

� Αριθµός επιχειρήσεων
εγκαθιστάµενων σε
υποβοηθούµενες περιοχές
µετά από ένα/τρία έτη
� Ποσοστό % των χρηστών
που είναι ικανοποιηµένοι µε
το έργο (εκ των οποίων
γυναίκες/άνδρες)

� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)

352 Αποκατάσταση αστικών
περιοχών

�  Αριθµός
υποστηριζό-
µενων έργων των
οργανώσεων της
τοπικής κοινωνίας
� Αριθµός
υποστηριζό-
µενων έργων
αστικής
ανανέωσης
� Αριθµός
ανακαινισµένων
κτιρίων

� Αριθµός επιχειρηµατικών/
εµπορικών µονάδων που
εγκαταστάθηκαν σε
υποβοηθούµενες περιοχές
� Αριθµός κατοίκων που
ζουν πλησίον (σε απόσταση
λιγότερο από 1 km)
ανακαινισθεισών περιοχών

� ∆ηµιουργούµενη προστιθέµενη
αξία σε τοπικές επιχειρήσεις µετά
από ένα/τρία έτη (%)
� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)
� Ποσοστό % των κατοίκων
υποβοηθούµενων αστικών περιοχών
που δηλώνουν ότι θα παραµείνουν
εκεί για τα επόµενα 5 έτη

36 Κοινωνική υποδοµή και
δηµόσια υγεία

� Αριθµός
υποστηριζόµενων
τοπικών κέντρων
υγείας
� Αριθµός
κατασκευα-
σµένων ή
αναβαθµισµένων
νοσοκοµείων
� Αριθµός
υποστηριζόµενων
βρεφονηπιακών
σταθµών
� Αριθµός
υποστηριζόµενων
νηπιαγωγείων
� Αριθµός
υποστηριζόµενων
κέντρων για
άτοµα της τρίτης
ηλικίας
� Αριθµός
υποστηριζόµενων
κέντρων για
άτοµα µε ειδικές
ανάγκες

� Αύξηση του αριθµού
εξυπηρετούµενων χρηστών
από υποστηριζόµενες
υποδοµές/υπηρεσίες (%)

� ∆ηµιουργούµενες ή
διασφαλιζόµενες µεικτές/καθαρές
θέσεις απασχόλησης µετά από 2 έτη
(αριθµός και ποσοστό % των
συνολικών θέσεων εργασίας)
�  Αύξηση του ποσοστού γυναικών
που συµµετέχουν στην αγορά
εργασίας (%)
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