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Πξνβιήκαηα ζηε θαηάξηηζε δεηθηώλ
1. Αληηγξαθή ελόο κεγάινπ αξηζκνύ δεηθηώλ πνπ δελ
πξόθεηηαη πνηέ λα αμηνπνηήζεη ν Γήκνο
2. Καηάξηηζε δεηθηώλ γηα ηηο ηξέρνπζεο
ιεηηνπξγίεο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ
3. Καηάξηηζε δεηθηώλ κε επίθεληξν
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο

ηηο

θαζεκεξηλέο
δξάζεηο

ηνπ

4. Καηάξηηζε «εύθνισλ» δεηθηώλ θαη όρη ησλ πην δύζθνισλ
δεηθηώλ πνπ κεηξάλε ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαη ηα νθέιε
από ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ.

Καιέο πξαθηηθέο
1. Καηάξηηζε δεηθηώλ κε επίθεληξν
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο
2. Γείθηεο πνπ αθνξνύλ ζε
βξαρππξόζεζκνπο ζηόρνπο

ηνπο

κεζνπξόζεζκνπο

ζηόρνπο
θαη

ηνπ

όρη

ζε

3. Γείθηεο πνπ αθνξνύλ ζε ζεκαληηθνύο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο.
Όρη εμεηδηθεπκέλνη δείθηεο ρακεινύ επηπέδνπ.
4. Μηθξόο αξηζκόο δεηθηώλ, ώζηε λα κελ έρνπκε ππεξθόξησζε.
5. Καηάξηηζε 1-2 δεηθηώλ γηα θάζε Μέηξν ηνπ Δ.Π., ηνπο νπνίνπο
πξόθεηηαη πξαγκαηηθά λα παξαθνινπζήζεη ν Γήκνο

Δίδε δεηθηώλ
Απιόο αξηζκόο
(Γείθηεο εθξνώλ)

Κιάζκα ή %
(Γείθηεο απνηειεζκάηωλ)

Δθηάζεηο πνπ δελδξνθπηεύηεθαλ

Πνζνζηό ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ
ζηε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο πόιεο

Τόλνη απνξξηκκάησλ πνπ
ζπγθεληξώλνληαη

Κόζηνο απνθνκηδήο αλά ηόλν
απνξξηκκάησλ

Αξηζκόο παηδηώλ πνπ
εμππεξεηνύληαη από ηνπο
δεκνηηθνύο παηδηθνύο ζηαζκνύο

Αξηζκόο παηδηώλ πνπ
εμππεξεηνύληαη από δεκνηηθνύο
παηδηθνύο ζηαζκνύο / Αξηζκόο
αηηήζεσλ εγγξαθήο παηδηώλ

Αξηζκόο ρξεζηώλ ΚΑΠΗ

Αξηζκόο ρξεζηώλ ΚΑΠΗ /
Πιεζπζκόο ηξίηεο ειηθίαο

Γεληθνί δείθηεο
Οη επόκελνη δείθηεο είλαη γεληθνί θαη κπνξνύλ λα
εμεηδηθεπηνύλ γηα δηάθνξα αληηθείκελα δξαζηεξηνπνίεζεο
ηνπ Γήκνπ.

Μέζνο ρξόλνο αληαπόθξηζεο ηνπ Γήκνπ ζηα αηηήκαηα
γηα …….
 Μέζνο ρξόλνο αλακνλήο ηνπ πνιίηε ζε κηα δεκνηηθή
ππεξεζία γηα ……..
 Αξηζκόο παξαπόλσλ αλά 1000 θαηνίθνπο, γηα ……..
 Πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο πνιηηώλ ζε ζρέζε κε ηελ
παξερόκελε ππεξεζία ……..
 Πνζνζηό πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠ, πνπ
αθνξνύλ ζε ……..


Παξάδεηγκα θαηάξηηζεο δεηθηώλ (1)
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηαο δσήο
Μέηξν : Βειηίσζε Κπθινθνξίαο θαη Σηάζκεπζεο
Σηόρνο : Αλάπηπμε θαη βειηίσζε Γεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο
Γξάζεηο : α) Πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ ιεσθνξείσλ
β) Βειηίσζε πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ιεσθνξείσλ
Γείθηεο
- Αξηζκόο γξακκώλ δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο
- Σπρλόηεηα δξνκνινγίσλ αλά γξακκή

Παξάδεηγκα θαηάξηηζεο δεηθηώλ (2)
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Κνηλσληθή Αλάπηπμε θαη Σπλνρή
Μέηξν : Γνκέο θνηλσληθήο θξνληίδαο
Σηόρνο : Παξνρή ππεξεζηώλ πξσηνβάζκηαο πγείαο
Γξάζεηο : Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθνύ πνιπταηξείνπ
Γείθηεο
- Αξηζκόο επηζθέςεσλ ζην Γεκνηηθό πνιπταηξείν
- Πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο πνιηηώλ από ηηο παξερόκελεο
ππεξεζίεο πγείαο

Παξαδείγκαηα δεηθηώλ ΑΞΟΝΑ 1
Γηαρείξηζε Απνξξηκκάηωλ
 Πνζνζηό ησλ απνξξηκκάησλ πνπ αλαθπθιώλνληαη
 Αξηζκόο εθδειώζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα
αλαθύθισζεο
Πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία
 Αξηζκόο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ πνπ εληζρύνληαη
 Αξηζκόο κειεηώλ πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ΦΑΓΑ
Πνιενδνκία θαη Οηθηζηηθό πεξηβάιινλ
 Αξηζκόο παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ θαη δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ
πνπ αλαδεηθλύνληαη
Γεκνηηθή ζπγθνηλωλία
 Αξηζκόο επηβαηώλ πνπ εμππεξεηνύληαη αλά ηξίκελν

Παξαδείγκαηα δεηθηώλ ΑΞΟΝΑ 1
Σπληήξεζε δξόκωλ θαη πεδνδξόκωλ
 Φηιηόκεηξα δξόκσλ πνπ ζπληεξήζεθαλ / Υθηζηάκελν Οδηθό
Γίθηπν
 Μέζνο ρξόλνο αληαπόθξηζεο - επηζθεπήο ζε αλαθνξά ραιαζκέλνπ
νδνζηξώκαηνο / πεδνδξόκνπ
 Αξηζκόο παξαπόλσλ γηα ηελ θαηάζηαζε δξόκσλ θαη πεδνδξόκσλ
 Αξηζκόο αηπρεκάησλ ιόγσ θαθήο πνηόηεηαο νδνζηξώκαηνο /
πεδνδξόκνπ αλά έηνο
 Μέζν θόζηνο ζπληήξεζεο δξόκσλ ή πεδνδξόκσλ αλά ρηιηόκεηξν
Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο
 % εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πνπ επηηεύρζεθε από ηελ πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο

Παξαδείγκαηα δεηθηώλ ΑΞΟΝΑ 2
Κνηλωληθέο δνκέο θαη δξάζεηο
 Αξηζκόο πξνγξακκάησλ αλά δνκή πνπ νινθιεξώζεθαλ (θαη’ έηνο)
 Αξηζκόο εμππεξεηνύκελσλ αλά δξάζε θαη δνκή
 Αξηζκόο εληάμεσλ / Αξηζκό αηηήζεσλ (θαη’ έηνο) αλά δνκή θαη
δξάζε
Πνιηηηζηηθέο δνκέο θαη δξάζεηο
 Αξηζκόο πξνγξακκάησλ Πνιηηηζκνύ (θαη’ έηνο) θαη Αξηζκόο
εμππεξεηνύκελσλ
 Μέζν θόζηνο αλά εμππεξεηνύκελν
Αζιεηηθέο ππνδνκέο θαη δξάζεηο
 Αξηζκόο
αζιεηηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ
πνπ
αλαβαζκίδνληαη,
επεθηείλνληαη, ζπληεξνύληαη

Παξαδείγκαηα δεηθηώλ ΑΞΟΝΑ 2
Σπληήξεζε Σρνιείωλ
 Έθηαζε
αύιεησλ ρώξσλ ζρνιείσλ πνπ αλαβαζκίδνληαη,
επεθηείλνληαη
Γηα βίνπ Μάζεζε
 Αξηζκόο
πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο θαη αξηζκόο
εμππεξεηνύκελσλ από ηα πξνγξάκκαηα
 Αξηζκόο
εληάμεσλ / Αξηζκό αηηήζεσλ (θαη’ έηνο) ζηα
πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο
Βηβιηνζήθεο
 Αξηζκόο επηζθεπηώλ / Πιεζπζκόο

Παξαδείγκαηα δεηθηώλ ΑΞΟΝΑ 3
Αληηκεηώπηζε Αλεξγίαο – Πξνώζεζε Απαζρόιεζεο
 Αξηζκόο εμππεξεηνύκελσλ από ην Γξ. Απαζρόιεζεο ηνπ
Γήκνπ
Τνπηθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα
 Αξηζκόο σθεινύκελσλ λέσλ από δξάζεηο ππνζηήξημεο ηεο
λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο
Τνπξηζκόο
 Αξηζκόο
σθεινύκελσλ
επηρεηξήζεσλ
από
δξάζεηο
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο
Αγξνηηθή παξαγωγή
 Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ πνπ σθεινύληαη από πξνγξάκκαηα
Οινθιεξσκέλεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

Παξαδείγκαηα δεηθηώλ ΑΞΟΝΑ 4
Γηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνύ
 Αξηζκόο εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ / Αξηζκόο αηηήζεσλ
ρξεκαηνδόηεζεο ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα
 Αξηζκόο δεηθηώλ επηδόζεσλ πνπ παξαθνινπζνύληαη
Οξγάλωζε δνκώλ θαη Αλάπηπμε Σπλεξγαζηώλ
 Μέζνο αξηζκόο εξγαδνκέλσλ αλά Γηεύζπλζε ή Τκήκα
 Σπρλόηεηα ζπλεδξηάζεσλ Σπκβνπιίσλ Σπληνληζκνύ
 Αξηζκόο ζπκθώλσλ Σπλεξγαζίαο πνπ ππνγξάθεθαλ (δηαδεκνηηθήο,
δηαβαζκηδηθήο, δηεζλνύο)
Αλζξώπηλν δπλακηθό
 Κελέο νξγαληθέο ζέζεηο / Σύλνιν ζέζεσλ
 Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηνπιάρηζηνλ έλα
ζεκηλάξην επηκόξθσζεο / Σύλνιν εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ

Παξαδείγκαηα δεηθηώλ ΑΞΟΝΑ 4
Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ
 Αξηζκόο ρξεζηώλ Η/Υ / Σύλνιν πξνζσπηθνύ γξαθείνπ
 Αξηζκόο επηζθεπηώλ ζηε δηαδηθηπαθή Πύιε ηνπ Γήκνπ (αλά
Δμάκελν)
Οηθνλνκηθά Γήκνπ
 Γαπάλεο γηα Δπελδύζεηο / Σύλνιν ησλ Γαπαλώλ
 Δηζπξαρζέληα Έζνδα / Βεβαησζέληα Έζνδα
 Ταθηηθά έζνδα / Σύλνιν εζόδσλ
 Έζνδα από ζπγρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα / Σύλνιν
εζόδσλ
 Έζνδα από αμηνπνίεζε δεκνηηθήο πεξηνπζίαο

