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0 Εισαγωγή 
Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2023-2027 τα κράτη μέλη (Κ-Μ) 
έχουν την υποχρέωση να στείλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο είδη δεδομένων: 

1. Τους κοινούς, για όλα τα Κ-Μ δείκτες του κοινού, Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
(PMEF)1 

• Εκροών (Output) 

• Αποτελέσματος (Result) 

• Επιπτώσεων (Impacts) 
Οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος, περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του Καν. 2115/20212 για τα 
Στρατηγικά Σχέδια ΚΑΠ 2023-2027, αποστέλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ε.Ε. κάθε χρόνο στις 15 
Φεβρουαρίου κάθε έτους v και αφορούν πληρωμές του προηγούμενου οικονομικού έτους (15 
Οκτωβρίου ν-2 έως 15 Οκτωβρίου ν-1). 
Οι δείκτες επιπτώσεων αφορούν την αξιολόγηση του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και χρησιμοποιούνται για την 
εκπόνηση των αξιολογήσεων από εξωτερικούς αξιολογητές, που πραγματοποιούνται τόσο κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης (2023-2039) όσο και εκ των υστέρων (2031). 

 
2. Τα επιπλέον Δεδομένα (L) 

Τα επιπλέον δεδομένα (L), περιγράφονται στο Παράρτημα VII του εφαρμοστικού Καν. 1475/20223 και 
στέλνονται από την Διαχειριστική Αρχή, στην Ε.Ε     

• μετά την έγκριση όλων των τοπικών προγραμμάτων (στοιχεία υποβολής) 

• τον Απρίλιο του 2026 (στοιχεία που αφορούν συγκεντρωτικές πληρωμές μέχρι 15 Οκτωβρίου 
2025) 

• τον Απρίλιο του 2030 (στοιχεία που αφορούν συγκεντρωτικές πληρωμές μέχρι Δεκέμβριο 2029) 
 
Οι δείκτες και τα επιπλέον δεδομένα, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Δείκτες Κανονισμός Αποστολή στην Επιτροπή Αποστολή στην Επιτροπή 

από 

Output (Ο) 2115/2021 Παράρτημα Ι 15 Φεβρουαρίου Ετήσια 

Έκθεση 

ΟΠΕΚΕΠΕ 

Result (R) 2115/2021 Παράρτημα Ι 15 Φεβρουαρίου Ετήσια 

Έκθεση 

ΟΠΕΚΕΠΕ 

Impact (I) 2115/2021 Παράρτημα Ι Αξιολογήσεις 

15 Φεβρουαρίου 

Ετήσια Έκθεση 

ΕΥΔ 

Επιπλέον 

Δεδομένα (L) 

1475/2022 Παράρτημα VII Έγκριση Τοπικών 

Προγραμμάτων, 

Απρίλιος 2026,  

Απρίλιος 2030, 

μέσω πινάκων SFC2021 

ΕΥΔ  

  

 
1 https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cmef_el 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02021R2115-
20220422&qid=1670326395377&from=en 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1475&from=EN#d1e32-22-1 
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Τι αλλάζει την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 
 

1. Οι δείκτες Output και Result του Πλαισίου, υπάρχουν και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 
2014-2022, ωστόσο στη νέα προγραμματική περίοδο θα πρέπει  

• να προγραμματίζονται κάθε χρόνο και  

• να εξετάζονται οι αποκλίσεις υλοποίησης από τον αρχικό ετήσιο προγραμματισμό. 
 

2. Τα επιπλέον Δεδομένα (L) ζητούνται πρώτη φορά από την Επιτροπή 
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1 Δείκτες Output και Result του PMEF 
 

1.1 Δείκτες Output και Result σε επίπεδο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 
Οι δείκτες Output και Result σε επίπεδο Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, έχουν συμπληρωθεί στο 
εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο και είναι οι παρακάτω:  
 
Παρέμβαση Π3-77-4.1 Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) 

 

• O.31 Αριθμός τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης (LEADER) ή προπαρασκευαστικών δράσεων που 

λαμβάνουν στήριξη, έχει συμπληρωθεί με την τιμή 50 

• R.38 κάλυψη LEADER: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές 

τοπικής ανάπτυξης, έχει συμπληρωθεί με την τιμή 72% με αριθμητή 4.240.249 

 

1.2 Δείκτες Output και Result σε επίπεδο υπο-παρεμβάσεων 
 
 
Οι Ομάδες Τοπικής Δράσεις (ΟΤΔ) θα πρέπει στην υποβολή του Β’ φακέλου να προγραμματίσουν σε 
ετήσια βάση, τους δείκτες Output και Result ανά υπο-παρέμβαση, όπως φαίνεται παρακάτω.  
 
Μετά την έγκριση όλων των Τοπικών Προγραμμάτων, το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, θα 
τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει αθροιστικά, για όλες τις τοπικές στρατηγικές, όλες τις υπο-
παρεμβάσεις LEADER με τους δείκτες Output και Result.  
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Χρήσιμα αρχεία-Οδηγοί  
Βασικός Καν. 2115/2021 για τα Στρατηγικά Σχέδια ΚΑΠ – Παράρτημα Ι 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02021R2115-
20220422&qid=1670326395377&from=en  
 
Τεχνικά δελτία δεικτών Output και Result (PMEF – Output indicators, PMEF-Result indicators) 
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cmef_el  
  
Εφαρμοστικός Κανονισμός για τον υπολογισμό των δεικτών 2290/2021 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2290&from=EL#d1e32-
488-1  
 

  

Γενικοί κανόνες υπολογισμού των δεικτών Output και Result 
 
 

Α. Προγραμματισμός στον φάκελο Β’ της υποβολής 
Οι πίνακες συμπληρώνονται όπως στις αντίστοιχες παρεμβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ (Πίνακες 11 του Κεφ 5 
για δείκτες Ο και Πίνακας 2.3 για δείκτες R) 
 
Output 
Για τον χρονο-προγραμματισμό του δείκτη, ισχύει ο κανόνας «first full payment», δηλαδή ο δείκτης 
υπολογίζεται εξ ολοκλήρου, μία φορά, μόνο στο έτος της πρώτης πληρωμής. Παράδειγμα: εάν ο 
Output είναι ο αριθμός έργων, και το έργο προγραμματίζεται πως θα πληρωθεί πρώτη φορά το 
2024, συμπληρώνεται ως 1 μόνο το 2024. 
 
Result 
Για τον προγραμματισμό του δείκτη, ισχύει ο κανόνας «first full payment», δηλαδή ο δείκτης 
υπολογίζεται εξ ολοκλήρου,  στο έτος της πρώτης πληρωμής και, στις περιπτώσεις που έχει τον 
χαρακτηρισμό CU=CUMULATIVE, υπολογίζεται συγκεντρωτικά για όλα τα έτη που ακολουθούν την 
πρώτη πληρωμή.  
Παράδειγμα: εάν ο Result είναι αριθμός επιχειρήσεων, και το έργο προγραμματίζεται πως θα 
πληρωθεί πρώτη φορά το 2024, συμπληρώνεται ως 1 το 2024 και αθροίζεται (με τα τυχόν υπόλοιπα 
έργα) και στα υπόλοιπα έτη πληρωμής του. 
Μοναδική εξαίρεση ο δείκτης, R.37CU: Η θέση εργασίας υπολογίζεται στο έτος της τελευταίας 
πληρωμής και συγκεντρωτικά (CU) σε όλα τα έτη που ακολουθούν τις πληρωμές. 
 

Β. Αναφορές στην Ετήσια Έκθεση 
Output 
Προσοχή, για την Ετήσια Έκθεση, ισχύει ο κανόνας «partial payment», δηλαδή τμηματική πληρωμή. 
Παράδειγμα: εάν ο Output είναι ο αριθμός έργων, και ένα (1) έργο πληρώθηκε πρώτη φορά το 2024 
το 20% της Δ.Δ., δεύτερη φορά το 2025 άλλα 30% και τελευταία φορά το 2026, στην Ετήσια Έκθεση 
θα συμπληρώνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, όχι ως 1, αλλά τμηματικά ως εξής: 0,2 
το 2024, 0,30 το 2025 και (1-0,2-0,3) το 2026.  
 
Result 
Όπως στον προγραμματισμό. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02021R2115-20220422&qid=1670326395377&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02021R2115-20220422&qid=1670326395377&from=en
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cmef_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2290&from=EL#d1e32-488-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2290&from=EL#d1e32-488-1
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1.2.1 Δείκτες υπο-παρεμβάσεων  κατηγορίας 1 «Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας» εκτός 

από την υπο-παρέμβαση 1.3  

 

Τρόπος υπολογισμού δεικτών: 

• Μοναδιαίο ποσό: o  μέσος προϋπολογισμός του έργου σε Δ.Δ. (π.χ. για τα έργα μεταποίησης 

200.000 ευρώ/έργο) 

• Ο.24: ο αριθμός των πράξεων υπολογίζεται μία φορά, μόνο στο έτος της πρώτης πληρωμής 

• Δημόσια Δαπάνη (ευρώ): αφορά σε πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

• R.37CU: Η θέση εργασίας υπολογίζεται στο έτος της τελευταίας πληρωμής και συγκεντρωτικά 

(CU) σε όλα τα έτη που ακολουθούν  

• R.39CU: o αριθμός των επιχειρήσεων υπολογίζεται στο έτος της πρώτης πληρωμής και 

συγκεντρωτικά (CU) σε όλα τα έτη που ακολουθούν τις πληρωμές 

 

  

Δείκτης Εκροών/έτος 
Πληρωμής 

Ειδικός 
Στόχος 
ΣΣ ΚΑΠ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024-
2029 

Μοναδιαίο Ποσό (δημόσια 
δαπάνη ευρώ) 

                

Ο.24 Αριθμός 

παραγωγικών επενδυτικών 

πράξεων ή μονάδων εκτός 

γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

              Άθροισμα 

Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)               Άθροισμα 

Δείκτης 
Αποτελέσματος/έτη 
Πληρωμής 

  2024 2024-
2025 

2024-
2026 

2024-
2027 

2024-
2028 

2024-
2029 

2024-
2029 

R.37CU Ανάπτυξη και 
απασχόληση στις αγροτικές 

περιοχές: Νέες θέσεις 
εργασίας που λαμβάνουν 

στήριξη σε έργα της ΚΓΠ, 
Ισοδύναμο Πλήρους 
Απασχόλησης (ΙΠΑ) 

ΕΣ8             τιμή 2029 

R.39CU Ανάπτυξη της 
αγροτικής οικονομίας: 

Αριθμός επιχειρήσεων, 

μεταξύ άλλων στον τομέα 
της βιοοικονομίας που 
έχουν λάβει στήριξη της 
ΚΓΠ για την ανάπτυξή τους 

ΕΣ8             τιμή 2029 
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1.2.2 Παράδειγμα υπολογισμού δεικτών: Υπο-παρέμβαση 1.1 «ενίσχυση μεταποιητικών 

μονάδων για παραγωγή γεωργικών προϊόντων» 

Η συμπλήρωση των δεικτών αφορά τον προγραμματισμό των πληρωμών όλων των έργων της υπο-

παρέμβασης: 

Δείκτης 

Εκροών/έτος 

Πληρωμής 

Ειδικός 

Στόχος 

ΣΣ ΚΑΠ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024-

2029 

Μοναδιαίο Ποσό 

(δημόσια δαπάνη 

ευρώ) 

    200.000 200.000 200.000 200.000 200.000   

Ο.24 Αριθμός 

παραγωγικών 

επενδυτικών πράξεων 

ή μονάδων εκτός 

γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

     1 
 

 2 
 

 1 
 

 
 

 1 
 

  5 
(άθροισμα) 
 
 
 
 
  

Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

     50.000  150.000  250.000  350.000  200.000 1.000.000 

(άθροισμα) 

Δείκτης 

Αποτελέσματος/έτη 

Πληρωμής 

  2024 2024-

2025 

2024-

2026 

2024-

2027 

2024-

2028 

2024-

2029 

2024-

2029 

R.37CU Ανάπτυξη και 

απασχόληση στις 

αγροτικές περιοχές: 

Νέες θέσεις εργασίας 

που λαμβάνουν στήριξη 

σε έργα της ΚΓΠ, 

Ισοδύναμο Πλήρους 

Απασχόλησης (ΙΠΑ) 

ΕΣ8       2 4  10  10 
 
 
 
  

R.39CU Ανάπτυξη της 

αγροτικής οικονομίας: 

Αριθμός 

επιχειρήσεων, μεταξύ 

άλλων στον τομέα της 

βιοοικονομίας που 

έχουν λάβει στήριξη της 

ΚΓΠ για την ανάπτυξή 

τους 

ΕΣ8    1  3 4   5 5  5 
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Συμπλήρωση μοναδιαίου ποσού: o μέσος προϋπολογισμός ανά έργο σε Δ.Δ. (π.χ. για τα έργα 

μεταποίησης 200.000 ευρώ/έργο). Συμπληρώνουμε στα έτη που προγραμματίζουμε πως θα έχουμε 

πληρωμές. 

Συμπλήρωση Ο.24: ο αριθμός των έργων υπολογίζεται μία φορά, μόνο στο έτος της πρώτης πληρωμής. 

Έστω ότι, για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, εκτιμούμε πως θα πληρωθούν συνολικά 5 έργα, ως εξής: 

1 έργο θα λάβει πρώτη πληρωμή το έτος 2025,  

2 άλλα έργα θα λάβουν πρώτη πληρωμή το έτος 2026,  

1 άλλο έργο θα λάβει πρώτη πληρωμή το 2027 και  

1 άλλο έργο θα λάβει πρώτη πληρωμή το 2028,  

Κανένα έργο δεν θα λάβει πληρωμή το 2029, 

τότε ο Ο.24 συμπληρώνεται όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. 

Στη στήλη 2024-2029, υπολογίζεται το άθροισμα 

 

Συμπλήρωση Δημόσιας Δαπάνης (ευρώ): αφορά τις πληρωμές όλων των έργων, σε δημόσια δαπάνη, 

κάθε χρόνο. Στη στήλη 2024-2029, υπολογίζεται το άθροισμα όλων των ετών. 

 

Συμπλήρωση R.37CU: Η θέση εργασίας υπολογίζεται στο έτος της τελευταίας πληρωμής κάθε έργου και 

συγκεντρωτικά (CU) σε όλα τα έτη που ακολουθούν τις πληρωμές 

Έστω ότι τα έτη 2024-2026 εκτιμούμε πως κανένα έργο δεν θα λάβει τελική πληρωμή. 

Έστω ότι το 2027 (άρα 2014-2027), εκτιμούμε πως θα λάβουν τελική πληρωμή έργα με 2 θέσεις εργασίας. 

Έστω ότι το 2028 (άρα 2014-2028), εκτιμούμε πως θα λάβουν τελική πληρωμή έργα 

(συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εκτιμούμε πως θα λάβουν τελική πληρωμή το 2027)  με 4 θέσεις 

εργασίας  

Έστω ότι το 2029 (άρα 2014-2029), εκτιμούμε πως θα λάβουν τελική πληρωμή έργα 

(συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εκτιμούμε πως θα λάβουν τελική πληρωμή τα προηγούμενα έτη)  

με 10 θέσεις εργασίας, τότε  

ο R.37CU συμπληρώνεται όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. 

Η στήλη 2024-2029, ισούται με την τιμή του 2014-2029 

Συμπλήρωση R.39CU: o αριθμός των επιχειρήσεων υπολογίζεται στο έτος της πρώτης πληρωμής και 

συγκεντρωτικά (CU) σε όλα τα έτη που ακολουθούν τις πληρωμές 

Έστω ότι, για την παρέμβαση, εκτιμούμε πως θα πληρωθούν συνολικά 5 επιχειρήσεις, ως εξής: 

Κανένα έργο δεν θα λάβει πρώτη πληρωμή το έτος 2024 

1 έργο θα λάβει πρώτη πληρωμή το έτος 2025,  

2 άλλα έργα θα λάβουν πρώτη πληρωμή το έτος 2026, άρα 1+2=3 έργα θα λάβουν συγκεντρωτικά πρώτη 

πληρωμή τα έτη 2014-2026, 

1 άλλο έργο θα λάβει πρώτη πληρωμή το 2027, άρα 3+1=4 έργα θα λάβουν συγκεντρωτικά πρώτη 

πληρωμή τα έτη 2014-2027 

1 άλλο έργο θα λάβει πρώτη πληρωμή το 2028, άρα 4+1=5 έργα θα λάβουν συγκεντρωτικά πρώτη 

πληρωμή τα έτη 2014-2028 

Κανένα έργο δεν θα λάβει πρώτη πληρωμή το 2029, άρα 5+0=5 έργα θα λάβουν συγκεντρωτικά πρώτη 

πληρωμή τα έτη 2014-2029 

τότε R.39CU συμπληρώνεται όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. 

Η στήλη 2024-2029, ισούται με την τιμή του 2014-2029 
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Απόκλιση στους δείκτες αποτελεσμάτων   
 

Για όλους τους δείκτες αποτελεσμάτων, κάθε έτος, εξετάζεται η απόκλιση μεταξύ της 

υλοποίησης και του προγραμματισμού και σε όλες στις περιπτώσεις αποκλίσεων 

απαιτείται αιτιολόγηση προς την Επιτροπή. 

 

Ειδικότερα όμως, για του Δείκτες Αποτελεσμάτων με την ένδειξη PR-Performance Framework (R.1CU 

PR και R.41CU PR), και για τα οικονομικά έτη 2024, 2025 και 2026, στην περίπτωση αποκλίσεων 

πάνω από 35% τα έτη 2024 ή/και 2025 και 25% το έτος 2026, απαιτείται αιτιολόγηση προς την 

Επιτροπή και πλάνο ενεργειών.  Εάν το Κ-Μ δεν ανταποκριθεί στο πλάνο ενεργειών τότε η Επιτροπή 

προχωρά σε αναστολή πληρωμών για τις παρεμβάσεις που συμβάλουν στους συγκεκριμένους 

δείκτες.  

 

Για το λόγο αυτό απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στον χρονο-προγραμματισμό  

• του Δείκτη R.1CU PR «Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από συμβουλές, κατάρτιση…» 

που αφορά υπο-παρεμβάσεις εκπαίδευσης και  

• του Δείκτη R.41CU PR «Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από καλύτερη 

πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές μέσω της στήριξης της ΚΓΠ (αριθμητής: αγροτικός 

πληθυσμός)» που αφορά υπο-παρεμβάσεις δημόσιων υποδομών.  

 
 
 
 

  



 
Οδηγός Συμπλήρωσης Δεικτών & Επιπλέον Δεδομένων   11 

1.2.3 Δείκτες υπο-παρέμβασης  1.3 «Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα» 

Δείκτης Εκροών/έτος 
Πληρωμής 

Ειδικός 
Στόχος 
ΣΣ ΚΑΠ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024-
2029 

Μοναδιαίο Ποσό (δημόσια 
δαπάνη ευρώ) 

                

Ο.24 Αριθμός παραγωγικών 

επενδυτικών πράξεων ή 

μονάδων εκτός γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

              Άθροισμα 

Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)               Άθροισμα 

Δείκτης Αποτελέσματος/έτη 
Πληρωμής 

  2024 2024-
2025 

2024-
2026 

2024-
2027 

2024-
2028 

2024-
2029 

2024-
2029 

R.37CU Ανάπτυξη και 
απασχόληση στις αγροτικές 

περιοχές: Νέες θέσεις 
εργασίας που λαμβάνουν 

στήριξη σε έργα της ΚΓΠ 

ΕΣ8             τιμή 2029 

R.39CU Ανάπτυξη της 
αγροτικής οικονομίας: 

Αριθμός επιχειρήσεων, 

μεταξύ άλλων στον τομέα της 
βιοοικονομίας που έχουν 
λάβει στήριξη της ΚΓΠ για την 
ανάπτυξή τους 

ΕΣ8             τιμή 2029 

R.18CU  Επενδυτική στήριξη 
για τον δασικό τομέα: 
Συνολικές επενδύσεις για τη 
βελτίωση των επιδόσεων του 
τομέα της δασοκομίας 

(ευρώ=δημόσια+ιδιωτική 
συμμετοχή) 

ΕΣ4             τιμή 2029 

 

Τρόπος υπολογισμού δεικτών: 

• Ο.24: ο αριθμός των πράξεων υπολογίζεται μία φορά, μόνο στο έτος της πρώτης πληρωμής 

• R.37CU: Η νέα θέση εργασίας υπολογίζεται στο έτος της τελευταίας πληρωμής και 

συγκεντρωτικά (CU) σε όλα τα έτη που ακολουθούν τις πληρωμές 

• R.39CU: o αριθμός των επιχειρήσεων υπολογίζεται στο έτος της πρώτης πληρωμής και 

συγκεντρωτικά (CU) σε όλα τα έτη που ακολουθούν τις πληρωμές 

• R18CU: οι συνολικές επενδύσεις (δημόσια+ιδιωτική συμμετοχή, σε ευρώ) υπολογίζεται στο 

έτος της πρώτης πληρωμής και συγκεντρωτικά (CU) σε όλα τα έτη που ακολουθούν τις 

πληρωμές? 
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1.2.4 Δείκτες υπο-παρεμβάσεων  κατηγορίας 2  «Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού» 

 

Δείκτης Εκροών/έτος 
Πληρωμής 

Ειδικός 
Στόχος 
ΣΣ ΚΑΠ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024-
2029 

Μοναδιαίο Ποσό (δημόσια 
δαπάνη ευρώ) 

                

Ο.33 Αριθμός δράσεων ή 

μονάδων κατάρτισης, 

παροχής συμβουλών και 
ευαισθητοποίησης που 
λαμβάνουν στήριξη 

              Άθροισμα 

Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)               Άθροισμα 

Δείκτης 
Αποτελέσματος/έτη 
Πληρωμής 

  2024 2024-
2025 

2024-
2026 

2024-
2027 

2024-
2028 

2024-
2029 

2024-
2029 

R.1CU PR Βελτίωση των 
επιδόσεων μέσω της γνώσης 

και της καινοτομίας: Αριθμός 
ατόμων που επωφελούνται 
από συμβουλές, κατάρτιση, ή 

ανταλλαγή γνώσεων ή 
συμμετέχουν σε 
επιχειρησιακές ομάδες της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας (ΕΣΚ) που 
υποστηρίζονται από την ΚΓΠ, 
προκειμένου να ενισχυθούν οι 
βιώσιμες οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, 
και κλιματικές επιδόσεις και οι 
επιδόσεις αποδοτικής χρήσης 
των πόρων 

ΕΣ10             τιμή 2029 

Τρόπος υπολογισμού δεικτών: 

• Ο.33: ο αριθμός των δράσεων κατάρτισης υπολογίζεται μία φορά, μόνο στο έτος της πρώτης 

πληρωμής (Για τα βραχυχρόνια προγράμματα κατάρτισης αγροτών (μέσης διάρκειας 75 ωρών) με 

χρήση μεθόδων τηλεκπαίδευσης έχει εκτιμηθεί το μέσο κόστος ανά δράση σε 8.500 Ευρώ (με 25 

συμμετοχές ανά δράση κατά μέσο όρο και Κόστος/μαθητοώρα: 4,5 ευρώ), ενώ για τα προγράμματα 

με φυσική παρουσία ισχύει το κόστος/μαθητοώρα: 7,7 ευρώ) 

• R.1CU: o αριθμός των ατόμων που επωφελούνται από κατάρτιση υπολογίζεται στο έτος της 

πρώτης πληρωμής και συγκεντρωτικά (CU) σε όλα τα έτη που ακολουθούν τις πληρωμές. Προσοχή 

είναι δείκτης με την ένδειξη PR-Permormance framework, οπότε απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή 

στον προγραμματισμό του, γιατί οι αποκλίσεις μεγαλύτερες από 35% και 25% τα έτη 2025 και 

2026, μπορεί να οδηγήσουν σε αναστολή πληρωμών εάν δεν γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές 

ενέργειες. 
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1.2.5 Δείκτες δημόσιων υπο-παρεμβάσεων  κατηγορίας 3 «Ενδυνάμωση του τοπικού 

κοινωνικού ιστού» (εκτός 3.2),  4 «Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού» και 5 

«Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων» 

 

 

Δείκτης 
Εκροών/έτος 
Πληρωμής 

Ειδικός 
Στόχος 
ΣΣ ΚΑΠ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024-
2029 

Μοναδιαίο Ποσό 

(δημόσια δαπάνη 
ευρώ) 

                

Ο.22 Αριθμός 
επενδυτικών 
πράξεων ή μονάδων 

σε υποδομές που 
λαμβάνουν στήριξη 

              Άθροισμα 

Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 
              Άθροισμα 

Δείκτης 
Αποτελέσματος/έτη 
Πληρωμής 

  2024 2024-
2025 

2024-
2026 

2024-
2027 

2024-
2028 

2024-
2029 

2024-
2029 

R.41CU PR Σύνδεση της 
αγροτικής Ευρώπης: 

Ποσοστό του 
αγροτικού 
πληθυσμού που 

επωφελείται από 
καλύτερη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες και 
υποδομές μέσω της 
στήριξης της ΚΓΠ 

(αριθμητής: 
αγροτικός 
πληθυσμός) 

ΕΣ8             τιμή 2029 

 

Τρόπος υπολογισμού δεικτών: 

• Ο.22: ο αριθμός πράξεων υποδομών υπολογίζεται μία φορά, μόνο στο έτος της πρώτης 

πληρωμής 

• R.41CU PR: o αγροτικός πληθυσμός υπολογίζεται στο έτος της πρώτης πληρωμής και 

συγκεντρωτικά (CU) σε όλα τα έτη που ακολουθούν τις πληρωμές.  

Προσοχή είναι δείκτης με την ένδειξη PR-Permormance framework, οπότε απαιτείται 

μεγαλύτερη προσοχή στον προγραμματισμό του, γιατί οι αποκλίσεις μεγαλύτερες από 35% 

και 25% τα έτη 2025 και 2026, μπορεί να οδηγήσουν σε αναστολή πληρωμών εάν δεν γίνουν 

οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 
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1.2.6 Δείκτες υπο-παρέμβασης 3.2 «υπηρεσίες για κοινωνική ένταξη» 

 

Δείκτης 
Εκροών/έτος 
Πληρωμής 

Ειδικός 
Στόχος 
ΣΣ ΚΑΠ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024-
2029 

Μοναδιαίο Ποσό 

(δημόσια δαπάνη 
ευρώ) 

                

Ο.22 Αριθμός 
επενδυτικών 
πράξεων ή μονάδων 

σε υποδομές που 

λαμβάνουν στήριξη 

              Άθροισμα 

Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 
              Άθροισμα 

Δείκτης 
Αποτελέσματος/έτη 
Πληρωμής 

  2024 2024-
2025 

2024-
2026 

2024-
2027 

2024-
2028 

2024-
2029 

2024-
2029 

R.42CU Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης: 

Αριθμός ατόμων που 

καλύπτονται από έργα 
κοινωνικής ένταξης που 
λαμβάνουν στήριξη 

ΕΣ8             τιμή 2029 

 

Τρόπος υπολογισμού δεικτών: 

• Ο.22: ο αριθμός πράξεων υποδομών υπολογίζεται μία φορά, μόνο στο έτος της πρώτης 

πληρωμής 

• R.42CU: o αριθμός ατόμων που επωφελούνται από  έργα κοινωνικής ένταξης υπολογίζεται στο 

έτος της πρώτης πληρωμής και συγκεντρωτικά (CU) σε όλα τα έτη που ακολουθούν τις πληρωμές 
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1.2.7 Δείκτες περιβαλλοντικών υπο-παρέμβασης 6.1 «αναβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος» 

 

Τρόπος υπολογισμού δεικτών: 

• Ο.22: ο αριθμός πράξεων υποδομών υπολογίζεται μία φορά, μόνο στο έτος της πρώτης 

πληρωμής 

• R.41CU: o αγροτικός πληθυσμός υπολογίζεται στο έτος της πρώτης πληρωμής και 

συγκεντρωτικά (CU) σε όλα τα έτη που ακολουθούν τις πληρωμές.  

Προσοχή είναι δείκτης με την ένδειξη PR-Permormance framework, οπότε απαιτείται 

μεγαλύτερη προσοχή στον προγραμματισμό του, γιατί οι αποκλίσεις μεγαλύτερες από 35% 

και 25% τα έτη 2025 και 2026, μπορεί να οδηγήσουν σε αναστολή πληρωμών εάν δεν γίνουν 

οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 

• R.27CU: ο αριθμός πράξεων υπολογίζεται στο έτος της πρώτης πληρωμής και συγκεντρωτικά 

(CU) σε όλα τα έτη που ακολουθούν τις πληρωμές.  

  

Δείκτης Εκροών/έτος 
Πληρωμής 

Ειδικός 
Στόχος 
ΣΣ ΚΑΠ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024-
2029 

Μοναδιαίο Ποσό (δημόσια 
δαπάνη ευρώ) 

                

Ο.22 Αριθμός επενδυτικών 
πράξεων ή μονάδων σε 

υποδομές που λαμβάνουν 
στήριξη 

              Άθροισμα 

Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)               Άθροισμα 

Δείκτης 
Αποτελέσματος/έτη 
Πληρωμής 

  2024 2024-
2025 

2024-
2026 

2024-
2027 

2024-
2028 

2024-
2029 

2024-
2029 

R.41CU PR Σύνδεση της 
αγροτικής Ευρώπης: Ποσοστό 

του αγροτικού πληθυσμού 

που επωφελείται από 
καλύτερη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες και υποδομές μέσω 
της στήριξης της ΚΓΠ 

(αριθμητής: αγροτικός 
πληθυσμός) 

ΕΣ8             τιμή 2029 

R.27CU  Επιδόσεις σχετικές με 
το περιβάλλον ή το κλίμα μέσω 
επενδύσεων σε αγροτικές 

περιοχές: Αριθμός πράξεων 

που συμβάλλουν στους 
στόχους περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας και της επίτευξης 
μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής και προσαρμογής σε 
αυτή σε αγροτικές περιοχές 

ΕΣ5             τιμή 2029 
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1.2.8 Δείκτες περιβαλλοντικών υπο-παρέμβασης 6.2 «green infrastracture» 

 

 

 

Τρόπος υπολογισμού δεικτών: 

Όπως υπο-παρέμβαση 6.1. Προσοχή στον προγραμματισμό του δείκτη R.41CU PR   

Δείκτης Εκροών/έτος 
Πληρωμής 

Ειδικός 
Στόχος 
ΣΣ ΚΑΠ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024-
2029 

Μοναδιαίο Ποσό 

(δημόσια δαπάνη ευρώ) 
                

Ο.22 Αριθμός 
επενδυτικών πράξεων ή 

μονάδων σε υποδομές 

που λαμβάνουν στήριξη 

              Άθροισμα 

Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)               Άθροισμα 

Δείκτης 
Αποτελέσματος/έτη 
Πληρωμής 

  2024 2024-
2025 

2024-
2026 

2024-
2027 

2024-
2028 

2024-
2029 

2024-
2029 

R.41CU PR Σύνδεση της 
αγροτικής Ευρώπης: 

Ποσοστό του αγροτικού 
πληθυσμού που 

επωφελείται από 
καλύτερη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες και υποδομές 
μέσω της στήριξης της ΚΓΠ 

(αριθμητής: αγροτικός 
πληθυσμός) 

ΕΣ8             τιμή 2029 

R.27 CU Επιδόσεις σχετικές 
με το περιβάλλον ή το 
κλίμα μέσω επενδύσεων 
σε αγροτικές περιοχές: 

Αριθμός πράξεων που 

συμβάλλουν στους 
στόχους περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας και της 
επίτευξης μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής και 
προσαρμογής σε αυτή σε 
αγροτικές περιοχές 

ΕΣ4             τιμή 2029 
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1.2.9 Δείκτες υπο-παρεμβάσεων 7.1 & 7.2 «Συνεργασία» 

 

Δείκτης Εκροών/έτος 
Πληρωμής 

Ειδικός 
Στόχος 
ΣΣ ΚΑΠ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024-
2029 

Μοναδιαίο Ποσό 

(δημόσια δαπάνη 
ευρώ) 

                

Ο.32 Αριθμός άλλων 
πράξεων ή μονάδων 

σχετικών με συνεργασία 
που λαμβάνουν στήριξη 

              Άθροισμα 

Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)               Άθροισμα 

Δείκτης 
Αποτελέσματος/έτη 
Πληρωμής 

  2024 2024-
2025 

2024-
2026 

2024-
2027 

2024-
2028 

2024-
2029 

2024-
2029 

R.1L CU Βελτίωση των 
επιδόσεων μέσω της 
γνώσης και της 

καινοτομίας: Αριθμός 
ατόμων που 

επωφελούνται από 
συμβουλές, κατάρτιση, ή 
ανταλλαγή γνώσεων ή 
συμμετέχουν σε 
επιχειρησιακές ομάδες 
της Ευρωπαϊκής 
Σύμπραξης Καινοτομίας 
(ΕΣΚ) που 
υποστηρίζονται από την 
ΚΓΠ, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι βιώσιμες 
οικονομικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές, και 
κλιματικές επιδόσεις και 
οι επιδόσεις αποδοτικής 
χρήσης των πόρων 

ΕΣ10             τιμή 2029 

 

Τρόπος υπολογισμού δεικτών: 

• Ο.32: ο αριθμός πράξεων/συνεργασιών υπολογίζεται μία φορά, μόνο στο έτος της πρώτης 

πληρωμής 

• R.1CU: o αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν σε σχήματα συνεργασίας, υπολογίζεται στο 

έτος της πρώτης πληρωμής και συγκεντρωτικά (CU) σε όλα τα έτη που ακολουθούν τις πληρωμές 
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1.2.10 Δείκτες υπο-παρέμβασης 7.3 «smart villages» 

 

 

Δείκτης 
Εκροών/έτος 
Πληρωμής 

Ειδικός 
Στόχος 
ΣΣ ΚΑΠ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024-
2029 

Μοναδιαίο Ποσό 

(δημόσια δαπάνη 
ευρώ) 

                

Ο.32 Αριθμός άλλων 
πράξεων ή μονάδων 

σχετικών με 
συνεργασία που 
λαμβάνουν στήριξη 

              Άθροισμα 

Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 
              Άθροισμα 

Δείκτης 
Αποτελέσματος/έτη 
Πληρωμής 

  2024 2024-
2025 

2024-
2026 

2024-
2027 

2024-
2028 

2024-
2029 

2024-
2029 

R.40CU  Έξυπνη 
μετάβαση της 
αγροτικής οικονομίας: 

Αριθμός στρατηγικών 
"έξυπνων χωριών" 

που λαμβάνουν 
στήριξη 

ΕΣ8             τιμή 2029 

 

Τρόπος υπολογισμού δεικτών: 

• Ο.32: ο αριθμός πράξεων/συνεργασιών υπολογίζεται μία φορά, μόνο στο έτος της πρώτης 

πληρωμής 

• R.40CU: o αριθμός στρατηγικών "έξυπνων χωριών", υπολογίζεται στο έτος της πρώτης 

πληρωμής και συγκεντρωτικά (CU) σε όλα τα έτη που ακολουθούν τις πληρωμές 
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1.2.11 Δείκτες υπο-παρεμβάσεων κατηγορίας 8 «Διατοπική και διακρατική συνεργασία» 

Διατοπική και διακρατική συνεργασία 

 

Δείκτης Εκροών/έτος 
Πληρωμής 

Ειδικός 
Στόχος 
ΣΣ ΚΑΠ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024-
2029 

Μοναδιαίο Ποσό 

(δημόσια δαπάνη ευρώ) 
                

Ο.32 Αριθμός άλλων 
πράξεων ή μονάδων 

σχετικών με συνεργασία 
που λαμβάνουν στήριξη 

              Άθροισμα 

Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)               Άθροισμα 

Δείκτης 
Αποτελέσματος/έτη 
Πληρωμής 

  2024 2024-
2025 

2024-
2026 

2024-
2027 

2024-
2028 

2024-
2029 

2024-
2029 

R.1L CU Βελτίωση των 
επιδόσεων μέσω της 
γνώσης και της 

καινοτομίας: Αριθμός 
ατόμων που 

επωφελούνται από 
συμβουλές, κατάρτιση, ή 
ανταλλαγή γνώσεων ή 
συμμετέχουν σε 
επιχειρησιακές ομάδες της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας (ΕΣΚ) που 
υποστηρίζονται από την 
ΚΓΠ, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι βιώσιμες 
οικονομικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές, και 
κλιματικές επιδόσεις και οι 
επιδόσεις αποδοτικής 
χρήσης των πόρων 

ΕΣ10             τιμή 2029 

 

Τρόπος υπολογισμού δεικτών: 

• Ο.32: ο αριθμός πράξεων/συνεργασιών υπολογίζεται μία φορά, μόνο στο έτος της πρώτης 

πληρωμής 

• R.1CU: o αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν σε σχήματα συνεργασίας, υπολογίζεται στο 

έτος της πρώτης πληρωμής και συγκεντρωτικά (CU) σε όλα τα έτη που ακολουθούν τις πληρωμές 
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2 Επιπλέον Δεδομένα (L) 
 

2.1 Δεδομένα (L) Υποβολής 
 

Κωδικός  Τύπος Τιμή Υποβολή 

L100 Κωδικός της ΟΤΔ* MS999 Χ 

L200 Όνομα της ΟΤΔ   Χ 

L300 
Κωδικός Περιφερειακής Ενότητας της 
περιοχής εφαρμογής 

  Χ 

L400 
Συνολικός πληθυσμός της περιοχής 
εφαρμογής 

 Χ 

L500 
Ενίσχυση της ΟΤΔ από περισσότερα από 
ένα ταμεία (εκτός ΕΓΤΑΑ π.χ. ERDF, ESF+, 
EMFAF, Just Transition Fund) 

OXI Χ 

L600 Αριθμός μελών του ΔΣ L601+L602+L603+L604 Χ 

L601 
Αριθμός μελών του ΔΣ που 
εκπροσωπούν δημόσιους φορείς 
(δημόσια συμφέροντα) 

  Χ 

L602 

Αριθμός μελών του ΔΣ που 
εκπροσωπούν τοπικά ιδιωτικά 
οικονομικά συμφέροντα: οικονομικοί 
οργανισμοί, τοπικές επιχειρηματικές 
ομάδες, κλπ. 

  Χ 

L603 

Αριθμός μελών του ΔΣ που 
εκπροσωπούν τοπικά κοινωνικά 
συμφέροντα: ΜΚΟ, τοπικοί σύλλογοι, 
κλπ. 

  Χ 

L604 
Αριθμός μελών του ΔΣ που 
εκπροσωπούν τοπικούς φορείς που δεν 
αναφέρονται παραπάνω 

  Χ 

L610 Αριθμός μελών της ΕΔΠ 
L615+L616+L617+L618 ή 
L611+L612+L613+L614 

Χ 

L611 
Αριθμός μελών της ΕΔΠ που 
εκπροσωπούν δημόσιους φορείς 
(δημόσια συμφέροντα) 

  Χ 

L612 
Αριθμός μελών της ΕΔΠ που 
εκπροσωπούν τοπικά ιδιωτικά 
οικονομικά συμφέροντα 

  Χ 
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L613 
Αριθμός μελών της ΕΔΠ που 
εκπροσωπούν τοπικά κοινωνικά 
συμφέροντα 

  Χ 

L614 
Αριθμός μελών της ΕΔΠ που 
εκπροσωπούν άλλα τοπικά συμφέροντα 

  Χ 

L615 Αριθμός μελών της ΕΔΠ που είναι άντρες   Χ 

L616 
Αριθμός μελών της ΕΔΠ που είναι 
γυναίκες 

  Χ 

L617 
Αριθμός μελών της ΕΔΠ που δεν είναι 
άντρες ή γυναίκες 

  Χ 

L618 
Αριθμός μελών της ΕΔΠ που δεν 
επιθυμούν να δηλώσουν το φύλο τους 

  Χ 

L619 
Αριθμός μελών της ΕΔΠ που είναι κάτω 
των 40 ετών 

  Χ 

L620 Ηλικία μελών που ορίζονται ως νέοι 40 Χ 

 
* συμπληρώνεται αυτόματα  
  



 

 

2.2 Δεδομένα (L) για Πληρωμές 
 

Κωδικός Περιγραφή Υποβολή Απρίλιος 
2026 

(Πληρωμές 
1.1.2023-

15.10.2025 ) 

Απρίλιος 2030 
(Πληρωμές 
1.1.2023-

31.12.2029) 

L900 Συνολικός προγραμματισμένος 
προϋπολογισμός Κοινοτικής Συμμετοχής 
ανά Τοπική Στρατηγική (ΤΣτ) 

 
Χ Χ 

L910 Συνολικές Εντάξεις/Δεσμεύσεις Κοινοτικής 
Συμμετοχής ανά ΤΣτ 

 
Χ Χ 

L920 Συνολικές Πληρωμές Κοινοτική Συμμετοχής 
ανά ΤΣτ: 

 
Χ Χ 

L921 Συνολικές Πληρωμές Κοινοτικής 
Συμμετοχής για ενίσχυση ικανοτήτων, 
προπαρασκευαστικές δράσεις για το 
σχεδιασμό και την μελλοντική υλοποίηση 
των ΤΣτ 

 
Χ Χ 

L922 Συνολικές Πληρωμές Κοινοτικής 
Συμμετοχής για την υλοποίηση των 
πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων συνεργασίας και της 
προετοιμασίας τους 

 
Χ Χ 

L923 Συνολικές Πληρωμές Κοινοτικής 
Συμμετοχής για τη διαχείριση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των ΤΣτ 
και της εμψύχωσης, συμπεριλαμβανομένης 
της ανταλλαγής με τους εμπλεκόμενους 

 
Χ Χ 
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2.3 Δεδομένα (L) για Κοινωνικό Κεφάλαιο (Προστιθέμενη Αξία) 
 

Κωδικός Περιγραφή Υποβολή Απρίλιος 
2026 

(Πληρωμές 
1.1.2023-

15.10.2025 ) 

Απρίλιος 
2030 

(Πληρωμές 
1.1.2023-

31.12.2029) 

L100 Κωδικός της ΟΤΔ Χ 
  

L600 Αριθμός μελών του ΔΣ Χ 
  

L601 Αριθμός μελών του ΔΣ που εκπροσωπούν 
δημόσιους φορείς (δημόσια συμφέροντα) 

Χ 
  

L602 Αριθμός μελών του ΔΣ που εκπροσωπούν τοπικά 
ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα: οικονομικοί 
οργανισμοί, τοπικές επιχειρηματικές ομάδες, 
κλπ. 

Χ 
  

L603 Αριθμός μελών του ΔΣ που εκπροσωπούν τοπικά 
κοινωνικά συμφέροντα: ΜΚΟ, τοπικοί σύλλογοι, 
κλπ. 

Χ 
  

L604 Αριθμός μελών του ΔΣ που εκπροσωπούν 
τοπικούς φορείς που δεν αναφέρονται 
παραπάνω. 

Χ 
  

L700 Αριθμός υλοποιημένων πράξεων L701+L702+ 
L703+L704+ 
L705+L706+ 

L707 

Χ Χ 

L701 Αριθμός υλοποιημένων πράξεων από ιδιωτικούς 
φορείς / μεμονωμένες επιχειρήσεις. 

 
Χ Χ 

L702 Αριθμός υλοποιημένων πράξεων από δημόσιους 
φορείς. 

 
Χ Χ 

L703 Αριθμός υλοποιημένων πράξεων από 
συλλογικούς φορείς οικονομικών συμφερόντων 
όπως συνεταιρισμούς, επιχειρηματικές ενώσεις, 
κλπ. 

 
Χ Χ 

L704 Αριθμός υλοποιημένων πράξεων από φορείς 
κοινωνικών συμφερόντων όπως μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, κλπ. 

 
Χ Χ 

L705 Αριθμός υλοποιημένων πράξεων από 
ερευνητικούς φορείς. 

 
Χ Χ 

L706 Αριθμός υλοποιημένων πράξεων από κοινού από 
διάφορους τύπους υποκινητών / promoters 

 
Χ Χ 

L707 Αριθμός υλοποιημένων πράξεων από κατηγορίες 
φορέων που δεν αναφέρονται παραπάνω. 

 
Χ Χ 

L708 Αριθμός διατοπικών σχεδίων συνεργασίας. 
 

Χ Χ 

L709 Αριθμός διακρατικών σχεδίων συνεργασίας. 
 

Χ Χ 

L710 Αριθμός καινοτόμων πράξεων σε τοπικό επίπεδο. 
 

Χ Χ 

  



 

 
24 

2.4 Δεδομένα (L) για Διακυβέρνηση (Προστιθέμενη Αξία) 
 

Κωδικός Περιγραφή Υποβολή 

L610 Αριθμός μελών της ΕΔΠ Χ 

L611 Αριθμός μελών της ΕΔΠ που εκπροσωπούν δημόσιους φορείς 
(δημόσια συμφέροντα) 

Χ 

L612 Αριθμός μελών της ΕΔΠ που εκπροσωπούν τοπικά ιδιωτικά 
οικονομικά συμφέροντα 

Χ 

L613 Αριθμός μελών της ΕΔΠ που εκπροσωπούν τοπικά κοινωνικά 
συμφέροντα 

Χ 

L614 Αριθμός μελών της ΕΔΠ που εκπροσωπούν άλλα τοπικά 
συμφέροντα 

Χ 

L615 Αριθμός μελών της ΕΔΠ που είναι άντρες Χ 

L616 Αριθμός μελών της ΕΔΠ που είναι γυναίκες Χ 

L617 Αριθμός μελών της ΕΔΠ που δεν είναι άντρες ή γυναίκες Χ 

L618 Αριθμός μελών της ΕΔΠ που δεν επιθυμούν να δηλώσουν το φύλο 
τους 

Χ 

L619 Αριθμός μελών της ΕΔΠ που είναι κάτω των 40 ετών Χ 
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2.5 Δεδομένα (L) για Βελτιωμένα Αποτελέσματα (Προστιθέμενη Αξία) 
 

Κωδικός Περιγραφή Υποβολή Απρίλιος 
2026 

(Πληρωμές 
1.1.2023-

15.10.2025 
) 

Απρίλιος 
2030 

(Πληρωμές 
1.1.2023-

31.12.2029) 

L708 Αριθμός διατοπικών σχεδίων συνεργασίας.  
 

Χ Χ 

L709 Αριθμός διακρατικών σχεδίων συνεργασίας.  
 

Χ Χ 

L710 Αριθμός καινοτόμων πράξεων σε τοπικό επίπεδο. 
 

Χ Χ 

L801 Αριθμός πράξεων που αφορούν σε συμβουλές, εκπαίδευση και 
μεταφορά τεχνογνωσίας. 

 
Χ Χ 

L802 Αριθμός πράξεων που αφορούν σε ομάδες παραγωγών,  
τοπικές αγορές, εφοδιαστικές αλυσίδες και συστήματα 
ποιότητας. Μπορούν να καλύπτουν επενδυτική υποστήριξη, 
δραστηριότητες μάρκετινγκ κ.λπ.. 

 
Χ Χ 

L803 Αριθμός πράξεων που αφορούν σε επενδύσεις παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 
Χ Χ 

L804 Αριθμός πράξεων που αφορούν σε επενδύσεις για την βελτίωση 
του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών και μη 
παραγωγικών επενδύσεων.  

 
Χ Χ 

L805 Αριθμός πράξεων που συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων 
επαγγελματικής απασχόλησης (μερικής ή πλήρους 
απασχόλησης). 

 
Χ Χ 

L806 Αριθμός πράξεων που συμβάλουν στη στήριξη αγροτικών 
επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένης και της βιο-οικονομίας.  

 
Χ Χ 

L807 Αριθμός πράξεων που αφορούν σε ανάπτυξη ‘Έξυπνων Χωριών’  
 

Χ Χ 

L808 Αριθμός πράξεων που συμβάλουν στην βελτίωση της 
προσβασιμότητας σε υπηρεσίες και υποδομές 
συμπεριλαμβανομένης και της ευρυζωνικότητας. 

 
Χ Χ 

L809 Αριθμός πράξεων που συμβάλουν στη άρση της κοινωνικής 
απομόνωσης.  

 
Χ Χ 

L810 Αριθμός πράξεων που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες.  
 

Χ Χ 

 
 
 


